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Forord

Forskningsprojektet Bornholms Teknologiske Udvikling (BTU), som blev finansieret af Sta-
tens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, har medført en lang række publikationer. Det
nævnes i forordet til den afsluttende rapport, Bornholm på Nettet, at projektet har haft en
handlingsrettet del, der har omfattet formidling og en dialog med praktikere på Bornholm. Et
af resultaterne var en udformning af planer for investeringer, som med anvendelse af informati-
onsteknologi skulle demonstrere muligheder for tekniske fremskridt til gavn for indkomst og
beskæftigelse.

Som et baggrundspapir for denne del af projektet er der udarbejdet en rapport af Lars Lund og
Ulrik Storm, som analyserer investeringsplanerne ud fra privatøkonomiske og samfundsøko-
nomiske synspunkter. Denne publikation kan ses som en udbygning af dette konsulentarbejde,
idet de principielle aspekter er trukket klarere op, og for så vidt angår den samfundsøkonomi-
ske  del, er der som noget nyt gennemført en cost benefit analyse, der går ud over en snæver
bornholmsk betragtningsmåde. De mange primærdata eller rådata om investeringerne er ikke
medtaget, idet fremstillingen sigter mod at formidle resultater.

Det beklages at handlingsplanerne ikke er realiseret efter hensigten, hvorfor der er tale om en
drøftelse og analyse, der kunne have, men desværre ikke har, en egentlig empirisk baggrund.
Man bør imidlertid ikke negligere den realisme, der ligger i handlingsplanerne; de kan betragtes
som eksemplariske for investeringer og økonomiske initiativer på Bornholm vedrørende tek-
nologisk set fremadrettet produktion, hvor eksemplerne vedrører servicesektoren.

Lars Lund er fra Handelshøjskolen i København og har været tilknyttet Bornholms Forsknings-
center. Ulrik Storm er cand.merc. studerende (cand.merc. fra marts 1998), Handelshøjskolen i
København. Arbejdet er støttet af Bornholms Forskningscenter, og der takkes for finansiel
støtte fra Det erhvervsøkonomiske Fakultet, Handelshøjskolen i København. Der skal siges tak
for forslag til forbedringer fra Bjarne Brænder Florentsen, som har foretaget en grundig gen-
nemgang af oplægget til publikationen. Forfatterne takker for kommentarer fra medarbejdere
ved forskningscentret og ved Institut for Nationaløkonomi på Handelshøjskolen.

Svend Lundtorp
Forskningschef
Maj 1998
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Abstract
A project called technological development of Bornholm sets up five proposals for invest-
ments using IT technology which could show the way for making parts of the economy of the
island more competitive. The investments relate to technical and marketing services and to the
creation of new services. To begin with the investments are subsidised. The predicted expen-
ditures are systematised. Indicators for necessary revenue are found, and so is the degree of
dependence upon subsidies. The theory of the firm evaluation of the project is followed by an
assessment of the impact from the investments on the economy of Bornholm: income and em-
ployment. A broader discussion of welfare effects using cost benefit technique follows, the
level of analysis being Denmark.
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1. 
Udgangspunktet for udarbejdelsen af denne artikel er en detaljeret rapport, udarbejdet af sam
me forfattere1 der analyserer de økonomiske virkninger ved at lade udvalgte virksomheder i -

Bornholms Teknologiske Udvikling

OECD fremfører i Information Technology Outlook, en række erhvervsøkonomiske faktorer
n

delige rapport nævnt som motivationsgrundlag for overordnet set at beskæftige sig med IT-

en nærmere vurdering eller problematisering. Faktorerne kan groft sagt deles op i to kategor -

sig primært mod effektivisering af administration, bedre service, bedre intern kommunikation

produktions- og produktivitetsforbedringer i de enkelte virksomheder. Den anden kategori skal

stimulere den økonomiske vækst, gennem en forøgelse af virksomhedernes produktivitet, skabe
r

mere muliggøre positive reaktioner fra det offentliges side ved øget efterspørgsel af forbedrede
2

Nogle af de samfundsøkonomiske fordele ved øget brug af IT er:
1. Den intensiverede udvikling i retning af et mere serviceorienteret samfund benytter sig i høj

grad af IT, som er en af de grundlæggende faktorer for at opnå konkurrencefordele og vi-
den.

2. IT er med til at nedbryde de naturlige monopollignende forhold, der gør sig gældende på
flere områder, da Internet gør de eksisterende entry-barrierer mindre betydningsfulde. Med
Internet har man med andre ord adgang til næsten alle markeder.

3. Investeringerne i IT og det omkringliggende netværk anses for at virke som økonomiske
stimuli. Store investeringer foretages mhp. at opgradere og forbedre eksisterende telekom-
munikations-service og faciliteter.

4. Der vil kunne skabes nye job indenfor IT relaterede sektorer.

De nævnte fordele ved informationsteknologi kunne spille en betydelig rolle for den bornholm-
ske udvikling:

For det første kan der ved øget brug af IT opstå nye former for service og nye produkter.
Dette vil ske i kraft af en øget effektivitet i en given proces, hvilket, alt andet lige, øger kvali-
teten af den givne ydelse, og drejer efterspørgslen mod de nye og forbedrede produkter.

For det andet er der en generel trend, indenfor erhvervslivet, mod mere downsizing, mere de-
centralisering, flere alliancepartnere og mere fleksible arbejdsomgivelser. Disse trends giver
grobund for flere mindre virksomheder, der samarbejder på tværs af landegrænser. Dette

                                               
1 Lund og Storm, 1997.
2 OECD, 1995, side 102.
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medfører, at IT-netværk mellem virksomhederne benyttes mere intensivt. Denne udvikling er
ikke uvæsentlig, da mindre virksomheder har en stadig vigtigere rolle ved nyskabelse af job.3

For det tredje er den teknologiske udvikling involveret i den globaliseringsproces, der i dag
kendetegner vore konsummationsmønstre. Produkter og serviceydelser bliver mere standardi-
serede med tiden, på trods af de utallige forhold der modvirker denne tendens, som kultur,
smag, religion etc. IT giver mulighed for at markedsføre produkter i perifere områder, således
at allerede eksisterende produkter, som måske produceres lokalt og ikke særlig effektivt, bliver
truet af mere kendte og billigere produkter. Udbredelsen af sådanne produkter er medvirkende
til den før omtalte globaliseringsproces. OECD landene har lagt vægt på, at denne udvikling
ikke bliver dominerende og altoverskyggende af hensyn til de forskellige landes og områders
kultur og sprog, men det er næppe helt klart, hvordan sådanne mere kulturpolitiske mål kan
nås.

Det er med udgangspunkt i ovenstående fordele og udviklingsmuligheder naturligt at gennem-
føre et projekt, som omhandler IT og en region i periferien som f.eks. Bornholm. Projektet
BTU har i sin helhed været finansieret af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd med
en bevilling på DKK 4 mio. Med to indledende rapporter, Telematik - nye veje for Bornholm
(Storgaard m.fl., 1995) og Teknologianvendelse og -fornyelse i bornholmske erhverv
(Storgaard m.fl., 1996) er der trukket nogle hovedpunkter op af IT-udviklingens teoretiske og
praktiske betydning og muligheder for udvalgte erhverv på øen. Der er i en dialog med prakti-
kere og erhvervsfolk opstillet forslag til investeringer, som ifølge intentionen skulle gennemfø-
res, og det er disse forslag eller handlingsplaner, som drøftes i denne artikel. Projektet BTU er
afsluttet i 1997, se rapporten Bornholm på Nettet (Storgaard m.fl., 1997). Alle fra den egentli-
ge forskergruppe i projektet er med som forfattere til den afsluttende rapport, og de repræ-
senterer institutionerne Statens Byggeforskningsinstitut (projektlederen Kresten Storgaard er
herfra), Bornholms Forskningscenter og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. Også
den indledningsvis nævnte rapport af nærværende forfattere er finansieret af projektet, men vi
har ikke været medlemmer af projektets forskergruppe.

Artiklen er bygget op som følger: Det følgende afsnit har en kort gennemgang af de enkelte
investeringsplaner. Derpå følger analysen, som er opdelt i en erhvervsøkonomisk og en sam-
fundsøkonomisk del. Den sidste er igen delt op i en behandling i afsnit 4 af virkningen på ind-
komst og beskæftigelse på Bornholm og en omtale i afsnit 5 af den velfærdsmæssige virkning
for Danmark af handlingsplanerne. Der rundes af med en kommentar til BTU-projektet og til
status for handlingsplanerne.

                                               
3 OECD, 1996, side 8.
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2. Kort introduktion af projekterne
Analysen vedrører fem forskellige investeringsprojekter, som skal vurderes ud fra et erhvervs-
økonomisk og et samfundsøkonomisk perspektiv. Alle investeringsplanerne er udviklet gennem
en dialog mellem praktikere (herunder embedsmænd) og forskerne. Der kan nævnes to årsager
til, at netop Bornholm er interessant i IT-perspektivet.4 For det første er øen i dag i besiddelse
af en avanceret telekommunikations-infrastruktur, såvel teknisk som socialt. Hermed er en
vigtig betingelse for at udnytte de informationsteknologiske muligheder opfyldt. Mange beslut-
ningstagere såvel i den private som i den offentlige sektor er efterhånden blevet avancerede
brugere af IT. For det andet er Bornholm ifølge nogle personers opfattelse geografisk velplace-
ret for at kunne fungere som et naturligt bindeled til de baltiske lande og Østeuropa generelt,
hvor mange vesteuropæiske lande i dag ser gode fremtidsmuligheder og derfor investerer. De
fem projekter er præsenteret nedenfor. Materialet er indhentet ved hjælp af interview med de
ansvarlige for projekterne.

1. Skibstegnestue - jern- og metalindustrien. Projektet er et pilotprojekt, som er udviklet og
planlagt sammen med en skibstegnestue. Formålet med projektet er at udvikle mindre virk-
somheder indenfor den maritime sektor, ved at etablere en Internet-forbindelse mellem en
række ensartede virksomheder, for derved at kunne koordinere og optimere både forsynin-
gen med og brugen af information, idet Internet-ydelser skal skabe og forbedre samarbejds-
og handelsrelationer bl.a. med udlandet. Planen er, at de Internet-baserede ydelser skal in-
kludere marketing, informationssøgning, opdatering af nye kunder og producenter. Det er
idéen at lade skibstegnestuen fungere som informationsmægler i erhvervet mod at lade
virksomhederne betale en på forhånd fastlagt abonnementspris pr. måned.

2. Mediehus. Idéen er, at lade fire personer med tilknytning til mediebranchen danne et virtu-
elt samarbejde om opgaver indenfor layout, tekst og grafik. At arbejdet er virtuelt betyder,
at de fire medarbejdere ikke til daglig vil opholde sig under samme tag, men arbejde hver
for sig. De fire ansatte skal være uddannede indenfor forskellige områder, dvs. bille-
de/grafik, tekst og tekst/tv, og således supplere hinanden i arbejdet. Der gennemgås i vores
oprindelige rapport to forskellige scenarier, afhængig af investeringsniveau og den deraf
afledte omsætningsforøgelse. I artiklen analyseres kun det scenario med det høje investe-
ringsniveau. Grunden hertil er, at det for mediehus-projektet er det dyre scenario, som efter
den interviewedes fornemmelse for sammenhæng mellem investering og indtjening giver
rentabilitet.

3. Telearbejde. Projektet går ud på, at en person har sin arbejdsplads hjemme. Idéen er, at en
medarbejder i en større dansk virksomhed bosætter sig på Bornholm og udfører det almin-
delige arbejde som distancearbejde. Fordelen ved dette er øget effektivitet på grund af fær-
re afbrydelser i arbejdet. Forskningsministeriet har skønnet, at effektivitetsforøgelsen kan
ligge mellem 30 og 40 pct.

4. Refugietelearbejde. Tanken er, at et hotel på Bornholm skal investere i pc-udstyr mv. såle-
des, at der kan afholdes teknisk avancerede kurser på hotellet. Produktet omfatter kost, lo-
gi, arrangementer af forskellige slags, transport etc. for et kursus, der strækker sig over tre
dage. Alle disse udgifter afholdes af hotellet, hvor kurset foregår. Der kan være op til 10
deltagere til det påtænkte kursus. Kunden er en virksomhed, som sender betroede medar-
bejdere på kursus, og som betaler en fastsat pris for hele arrangementet. Pointen er at lade
hotellet sørge for alt, hvad der er forbundet med kurset, bortset fra selve undervisningen.

                                               
4 Internet: http://www.bornholminfo.dk/bits/
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Som i mediehus-projektet, er der også i dette tilfælde oprindeligt opbygget to scenarier af-
hængig af kravene og dermed omkostningerne til pc-udstyret. Her tages der, som for medi-
ehus-projektet, udgangspunkt i det scenario, hvor investeringsudgifterne er højest, da vi
skønner, at det er afgørende, at projektet er af høj kvalitet. Hertil kommer for begge pro-
jekter, at de betragtet som virksomhedsinvesteringer, selv på det høje niveau, forekommer
at være af beskeden størrelse.

5. Turistinformations- og bookingsystemer. Formålet med handlingsplanen er at gøre Born-
holm mere synlig på Internettet. Øen er allerede repræsenteret under bornholminfo.dk, og
projektet skal derfor opfattes som en videreudvikling af Internet-informationen. Projektet
vedrører fem forskellige sider af brugen af Internet:

• Ajourføring og videreudvikling af strukturen for bornholminfo.dk, så at denne hjemme-
side til stadighed indeholder relevante generelle oplysninger om Bornholm.

• Erhvervskartotek, hvor de bornholmske virksomheder markedsfører sig selv ved hjælp
af egen homepage på Internettet. Denne homepage skal linkes til bornholminfo.dk, da
virksomhedernes egen homepage ellers let vil kunne forsvinde i mængden af tilgængelig
information.

• IT-aktivitetskalender, hvor turister kan indhente oplysninger om øen og dens aktivite-
ter. Indsatsen retter sig især mod de primære markeder, som er Skandinavien og Tysk-
land. Adgangen til bornholminfo.dk skal gøres lettere for disse markeder, og hjemmesi-
den skal linkes med disse landes elektroniske turist- og hotelguider. Formålet er, at tu-
rister skal kunne planlægge ferien og dens aktiviteter hjemmefra.

• Undersøge mulighed for etablering af fælles booking gennem bornholminfo.dk. Ud-
viklingen af bornholminfo.dk har medført et stigende antal af henvendelser gennem In-
ternet. Dette kan bl.a. skyldes, at der er opnået en synergi ved, at BornholmsTrafikken
har etableret et reservationssystem over Internettet.

• Formidling af viden og ekspertise om Internet skal bistå de enkelte virksomheder og
privatpersoner på øen. Dette vil ske ved at gennemføre mindre kurser og seminarer.

Det under punkt 5 omtalte projekt har karakter af at være offentligt. Der skabes en infrastruk-
tur, som skal kunne fremme Bornholms placering på landkortet og derved øge erhvervenes og
specielt turisterhvervets styrke på markederne.
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3. Erhvervsøkonomisk analyse
Analysen tager udgangspunkt i de forskellige udgifter og indtægter, eller mere præcist i likvi-
ditetsstrømmene i hver enkelt handlingsplan, og der tages højde for betydningen af tilskud og
af lån på favorable vilkår. De enkelte investeringer forløber, både hvad udbetalinger og indbe-
talinger angår, over flere år. De samlede udgifter er sammenfattet i tabel 1, hvor det er de så-
kaldte nutidsværdier, som vises. Det vil sige, at tal som henføres til forskellige perioder er gjort
sammenlignelige gennem en tilbagediskontering. Hertil er det valgt at bruge en realrente på 5
pct., som altså indebærer en forventning om, at den nominelle rente i gennemsnit vil overstige
inflationen med 5 pct. Historisk set er dette tal temmelig højt, men på den anden side er en
kombination af en rente på omkring 7 pct. og en inflation omkring 2 pct. ret tæt på de senere
års erfaringer. For den private del af investeringerne kan der også argumenteres for at bruge en
kalkulationsrente, som mindst er markedsrenten. Der vendes tilbage hertil nedenfor.

For et givet projekt udgør alle nutidsværdier under et en investeringskalkule, og fortolkningen
er, at med en nutidsværdi, som ikke er negativ, kan investeringen forrente sig. Der gennemfø-
res i denne artikel to varianter af erhvervsøkonomiske kalkuler for de enkelte handlingsplaner,
som begge tager udgangspunkt i beskrivelsen af investeringsudgifterne:

1. Der er vedrørende indtægterne beregnet såkaldte break-even værdier, som medfører, at
projekterne netop er rentable, men heller ikke mere. Begrundelsen for specielt at beregne
nødvendige indtægtstal er, at mens der kan være et nogenlunde fast udgangspunkt for at si-
ge noget om, hvad et investeringsprogram koster, så må tal for, hvad salg af produkter og
serviceydelser kan indbringe, anses for at være behæftede med meget stor usikkerhed. Det
kan derfor være vigtigt at præcisere, hvor store indtægter der kræves for at få projekterne til
at balancere rent økonomisk og at sammenligne dette med, hvad interviewpersonerne umid-
delbart skønnede som muligt.

2. Projekterne modtager tilskud i større eller mindre omfang, men sådanne tilskud kan ikke
forventes, hvis et projekt senere skal gennemføres igen. Løber et projekt over f.eks. fire år
vil en vedligeholdelse af produktionen kræve, at der gennemføres en ny investeringsrunde
når de første fire år er gået, og på dette tidspunkt vil investeringsvilkårene altså være lidt
ringere. På den anden side er der naturligvis mulighed for - ja, det er hensigten med tilskud-
dene - at virksomheden er etableret med sit produkt og i den forstand befinder sig i en bedre
forretningsmæssig situation. Det er beregnet, hvor meget break-even omsætningen skal for-
bedres for at opveje bortfaldet af tilskudsmuligheder.

Det skal endelig bemærkes, at for projektet turistinformations- og bookingsystemer er der ikke
tale om en egentlig erhvervsøkonomisk analyse, da alle udgifter er offentligt finansierede.
Yderligere må en vurdering af projektet, for at give mening, vedrøre danske og ikke bornholm-
ske økonomiske forhold, da finansieringen kun for en forsvindende dels vedkommende hidrører
fra øen.

De fire privatøkonomiske projekter er underkastet de sædvanlige regler om beskatning. Ind-
tægter og herunder tilskud er skattepligtige, og omkostninger kan trækkes fra. For investerin-
ger er der enten mulighed for fuldt fradrag (straksafskrivning), når det enkelte investeringsgode
har en lav pris eller for sædvanlig saldoafskrivning. Ingen af planerne omfatter bygningsinveste-
ringer, så de særlige afskrivningsregler på dette område kan lades ude af betragtning. Det har
været vores vurdering, at unøjagtigheden ved at lave investeringskalkulerne helt uden hensyn-
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tagen til beskatning er meget lille, og tallene i de følgende afsnit er beregnet på den måde. For
den type af investeringer, der ligger i investeringsplanerne, og her tænkes bl.a. på længden af
investeringsperioden, giver ukomplicerede beregninger en helt dækkende vurdering af de rele-
vante størrelsesforhold. Men man skal naturligvis vide, at det er sådan, og derfor drøftes
spørgsmålet nedenfor i afsnit 4.3, og problemstillingen er uddybet i appendiks.

Helt uafhængigt af spørgsmål om forrentning, kunne der være likviditetsmæssige problemer
knyttet til modtagelsen af tilskud. Betragtningen er, at virksomheden ikke kan nøjes med at
finansiere investering minus tilskud, men også skal finansiere skatten af tilskuddet. De tilskud,
der ses på, er imidlertid på 30 pct., så i størrelse svarer de til den første rate af saldoafskrivnin-
gen, og dermed undgås en midlertidig belastning af likviditeten.

Endelig bemærkes, at der er taget højde for moms i de forskellige handlingsplaner i den for-
stand, at denne er trukket ud af de oplyste beløb for investeringsudgifterne.

3.1 Udgifter

Udgifterne til de enkelte handlingsplaner kan groft deles op i tre kategorier:

1. Alt hvad der vedrører IT. Udgiftsposten består af køb af soft- og hardware, tegning af licen-
ser og abonnementer ved brug af Internet, løbende betalinger ifølge teletakster samt gene-
relle omkostninger ved service på IT-udstyret. Der tages desuden hensyn til afskrivningerne
af pc-udstyret, idet eventuelle scrapværdier er indeholdt som en negativ udgift. Beregnin-
gerne bygger som nævnt på prisoplysninger ekskl. moms.

2. Medgået egen arbejdstid for entreprenører. Der er tale om tidsforbrug ved produktion,
uddannelse, salgsarbejde samt ved rejser. Antagelsen er, at entreprenøren kunne anvende ti-
den på anden måde til at skaffe sig indkomster, så forbruget af egen tid medfører en offer-
omkostning. Det fremgår, at denne udgiftskategori kun gør sig gældende for projekterne
skibstegnestue og mediehus.

3. Alt andet. Denne udgiftspost indeholder de resterende udgifter. Det vil sige investering i
eller leje af bygninger eller lokaler, vedligeholdelse af disse, omkostninger ved løbende pro-
duktion og betjening, omkostninger forbundet med rejser og hotelophold samt køb af un-
dervisning/uddannelse udefra.

Levetiderne for pc-udstyret samt møbler kan afvige fra projektperiodens tidshorisont, hvilket
indebærer, at der ved projektperiodens udløb er udstyr tilbage, som ikke er fuldt afskrevet. For
dette udstyr er der under hensyntagen til en lineær afskrivning beregnet en nutidsværdi af
scrapværdien. Scrapværdien indgår i kalkulerne som en negativ udgift. Scrapværdien af pc-
udstyr er indeholdt i udgiftsposten alt hvad der vedrører IT. Scrapværdien for møbler m.m. er
indeholdt i udgiftsposten alt andet.

I det følgende gennemgås de fem handlingsplaner. De samlede nutidsværdier af udgifterne og
deres procentvise fordeling på hver af tre udgiftskategorier vises i tabel 1.

Skibstegnestue: I denne handlingsplan, er der tale om kapital- og driftsudgifter, som finansieres
af en igangværende privat virksomhed. Skibstegnestuen skal investere i nyt og bedre hardware
og software. Levetiderne for dette pc-udstyr er sat til at være 2 år, mens hele projektperioden
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er 3½ år. Det antages, at den daglige drift af skibstegnestuen vil blive administreret hjemmefra,
således at der ikke er behov for investering i ejendom eller møbler.

Omkostninger for egen arbejdstid er beregnet ud fra et tidsskema, som ejeren af skibstegnestu-
en selv har udarbejdet, og timelønnen er sat til DKK 150. I basismaterialet er offeromkostnin-
gen henført til salgsarbejde, løbende produktion og kurser. Vedrørende uddannelse er der del-
tagergebyrer for kurser i software, markedsføring og design.

Mediehus: Projektet indebærer, at der investeres i nyt pc-udstyr, for at der kan skabes et virtu-
elt arbejdsmiljø. Levetiderne er sat til at være fem år, hvilket er sammenfaldende med projekt-
perioden. Der er udgifter ved tegning af licenser og abonnementer, og der er løbende betalinger
ifølge teletakster. Der investeres ikke i bygninger eller møbler, da arbejdet udføres hjemmefra
for de fire medarbejderes vedkommende. Serviceydelser på pc-udstyret i form af både interne
og eksterne konsulenter samt undervisning indgår ligeledes som udgifter i handlingsplanen.
Konsulentbistanden vil primært rette sig mod det informationsteknologiske behov som ser-
vice/udnyttelse af scanner etc. Der er omkostninger til salgsarbejde og til forretningsrejser.

De relativt set store tal vedrørende medgået egen arbejdstid er fremkommet ved, at der for
hver af de fire medarbejdere er afsat en dag om ugen til at arbejde med markedsføring. Der er
også her regnet med en skyggeløn på DKK 150 i timen. Man må i denne forbindelse være op-
mærksom på to forhold. For det første er antagelsen, at hvis medarbejderne ikke gjorde denne
indsats, ville de ved at udføre andet arbejde kunne tjene det nævnte beløb pr. time. For det an-
det er det ved interviewene og efterfølgende diskuteret, hvor realistisk det er, at medarbejderne
faktisk udfører dette salgsarbejde som en ekstra indsats. I det omfang, hvor de rent faktisk
udfører arbejdet i forvejen, skal det ikke med i investeringskalkulen, idet denne kun medtager
de ændringer, som følger af projekternes eller handlingsplanernes gennemførelse. Det er imid-
lertid oplyst af de personer, som eventuelt kunne indgå i et mediehus-projekt, at de regner
med, at noget af rationaliseringsgevinsten ved samarbejdet netop skulle give plads til et øget
salgsarbejde.

Telearbejde: Projektet kalkulerer med, at der investeres i nyt pc-udstyr i forbindelse med, at en
medarbejder i en virksomhed ovre udfører telearbejde via Internet fra en ny bopæl på Born-
holm. Levetiden på udstyret er sat til at være fem år, som også er projektets tidshorisont. Det
kan bemærkes, at det må være en realistisk mulighed, at medarbejderen tager det pc-udstyr,
han hidtil har brugt, med til Bornholm. Det vil selvsagt forbedre rentabiliteten i projektet. Den
samme effekt kunne fås frem på en anden måde, nemlig ved at regne værdien af det udstyr
medarbejderen forlader som en indtægt i kalkulen. Der vil være udgifter til licenser, abonne-
menter og løbende betalinger ifølge teletakster. Teletaksterne er af relativ stor betydning, da
der arbejdes meget via Internet.

Det antages, at der vil være udgifter til kontormøbler i hjemmet for den pågældende medarbej-
der. Møblerne vil blive afskrevet over 10 år, så der er en scrapværdi i år 2002.

Det påtænkes, at den enkelte medarbejder skal foretage en rejse til hovedkontoret hver anden
uge. Telearbejderen aflønnes med DKK 300.000 årligt, men beløbet er ikke inddraget på ud-
giftssiden, da lønnen under alle omstændigheder skal udbetales og altså ikke udgør en merud-
gift for arbejdsgiveren.
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Refugietelearbejde: Projektet indebærer næst efter mediehus de største investeringer i hard-
ware og software. Levetiden på udstyret er sat til tre år bortset fra to konferencesystemer samt
et whiteboard, som har en forventet levetid på fem år. Handlingsplanen har en tidshorisont på
4½ år. Som ved de foregående projekter er der udgifter til tegning af licenser og abonnemen-
ter, samt løbende betalinger ifølge teletakster.

Det forudsættes, at der investeres i møbler til konferencelokalet, og at møblerne afskrives over
10 år. Derudover vil der være diverse udgifter forbundet med vedligeholdelse. Der er regnet
med kurser i software for de involverede medarbejdere. Disse kurser vil blive afholdt uden for
øen.

Turistinformations- og bookingsystemer: I projektet er der ikke tale om investeringer eller
udgifter af privatøkonomisk karakter, men derimod om udgifter afholdt af det offentlige. Om-
kostningerne vedrører især løbende produktion, idet de dækker løn for selve arbejdets udførel-
se og for administrationen af projektet. Hertil kommer en mindre udgift til et kursus. Der inve-
steres ikke i hardware eller software, da de kontorer og faciliteter, som skal bruges ved pro-
duktionen, allerede er indrettet.

Tabel 1. Samlet nutidsværdi af udgifter samt de procentvise fordelinger på hver af de
tre udgiftskategorier

Skibstegne-
stue

Mediehus Telearbejde Refugie-
telearbejde

Turist-
information

Tidshorisont (år) 3,5 5 5 4,5 1,5
Samlede udgifter (DKK) 482.441 1.356.615 322.597 355.391 336.213
Procentvis fordeling:
Alt hvad der vedr. IT 23 36 41 74
Medgået egen arb.tid 61 54
Alt andet 16 10 59 26 100
I alt 100 100 100 100 100
Subsidier (pct.) 5,0 9,5 1,0 22 100

Tabel 1 giver en oversigt over de omtalte karakteristika for de fem projekter. Det falder i øjne-
ne, at det offentlige projekt afvikles hurtigt. Nederst i tabellen vises den procent af det samlede
udgiftsbeløb, som dækkes af de subsidier, der redegøres for i det følgende delafsnit.

3.2 Tilskud samt rentesubsidie

Der kan ydes økonomisk støtte til handlingsplanerne i form af tilskud fra Erhvervsfonden, Det
regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), nationale teknologistøtteordninger samt EU. Nogle for-
mer for støtte forudsætter, at projektet når et vist udgiftsniveau. Desuden er der mulighed for
at opnå billige lån, og fordelen herved kan omregnes til et tilskudsbeløb.

Skibstegnestue: Der er regnet med tilskud fra RAR på DKK 24.000, til dækning af omkostnin-
ger ved kurser og hermed forbundne rejser og hotelophold. Projektet får ikke støtte fra EU og
nationale teknologistøtteordninger, idet det er blevet oplyst, at der uformelt er et krav om, at
en investering, for at komme i betragtning, skal være på mindst DKK 100.000.5 Kommer man
under denne grænse, bliver selve støttebeløbene for små til at kunne retfærdiggøre de nødven-

                                               
5 Samtale med Ole Schou Mortensen fra Bornholms Erhvervsråd, den 26.02.1997.
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dige administrative omkostninger. Det opnåede tilskud for dette og for de øvrige projekter
vises i tabel 2.

Mediehus: Det anslås, at RAR vil dække udgifterne til uddannelse på DKK 29.760. Støtte fra
EU og nationale teknologistøtteordninger antages at ville udgøre DKK 86.880 i alt. Denne
finansielle ydelse udregnes på grundlag af de initiale investeringer, således at EU og de natio-
nale teknologistøttemuligheder hver dækker 15 pct. af udgiften, så det samlede tilskud bliver
på 30 pct.

Der er mulighed for at opnå lån hos Erhvervsfonden til en nominel rente på 3,5 pct., som udgør
40 pct. af de initiale investeringer, hvilket svarer til DKK 115.840. Det skal tilbagebetales over
fem år i halvårlige terminer. Lånets løbetid er i alt 3½ år, så første år er afdragsfrit. I forbindel-
se med dette lån beregnes en værdi af rentesubsidiet. Det antages, at lånet kan placeres til en
nominel rente på 7 pct. Nettorenteindtægten vil dermed svare til 3,5 pct. af låneværdien. For
den enkelte periode er rentesubsidiet beregnet som 3,5 pct. af restgælden. Subsidiebeløbene er
tilbagediskonteret og nutidsværdien for dette projekt og for refugietelearbejde, se nedenfor, er
vist i tabel 2. De fremtidige subsidiebeløb er nominelle, hvorfor de før tilbagediskonteringen er
renset for den forudsatte inflation på 2 pct.

Telearbejde: RAR antages at bevilge DKK 3.200 til et kursus for medarbejderen.

Refugietelearbejde: RAR forventes at finansiere en udgift til uddannelse på DKK 10.400.
Støtte fra EU og nationale teknologistøtteordninger antages på grundlag af de initiale investe-
ringer at udgøre DKK 59.880. Reglerne er som nævnt for mediehus-projektet.

Der regnes med et lån hos Erhvervsfonden på DKK 79.840, jf. igen vedrørende subsidieele-
mentet omtalen i forbindelse med mediehus-projektet.

Turistinformations- og bookingsystemer: Finansieringen af handlingsplanen sker gennem til-
skud fra RAR og Nordisk Ministerråd. Midlerne kommer for RAR’s vedkommende fra staten.
Snævert set er projektet derfor ubetinget fordelagtigt for Bornholm. Løbetiden for tilskuddene
er 18 måneder, og projektperioden går fra starten af 1997 og frem til midten af 1998.
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Tabel 2. Tilskud og rentesubsidie til hver af handlingsplanerne
Skibstegnestue Mediehus Telearbejde Refugie-

telearbejde
Turist-

information
Tilskud 24.000 116.640 3.200 70.280 336.213
Rentesubsidie 0 11.770 0 7.997 0
I alt 24.000 128.410 3.200 78.277 336.213

Tabel 2 viser de tilskud og det rentesubsidie, som handlingsplanerne kan opnå. Trækkes belø-
bet fra de totale udgifter, der er opgjort i tabel 1, fås for det enkelte projekt det beløb, der skal
dækkes ind af salg eller effektivitetsgevinster, for at projektet kan blive rentabelt.

3.3 Beregningerne inddrager ikke skat

De i afsnit 3.1 omtalte nutidsværdier, se tabel 1, er som før nævnt beregnet uden hensyntagen
til skat og afskrivninger, og de i det følgende afsnit omtalte subsidier trækkes ligeledes ind i
beregningerne på en måde, så skattemæssige komplikationer undgås. Er det berettiget at gå så
enkelt til værks?

Alternativet til en real investering er en finansiel investering, og for en privat person er real-
renten efter skat det relevante afkast. For at få det rigtige sammenligningsgrundlag skal der
derfor for begge slags investeringer ses på beløbene efter skat, og tilbagediskonteringen skal
principielt ske ved anvendelse af den nævnte rente. Det må imidlertid bemærkes, at ved bereg-
ningen af nutidsværdier af betalingsstrømme er en opdeling af forrentningen i en inflationsdel
og en real del uden betydning. Deflatering betyder blot, at tælleren divideres med inflations-
faktoren i nævneren, men værdien af den enkelte brøk i kalkulen ændres ikke. For at præcisere
er der to sæt af renter, som hver for sig giver samme resultat: nominel rente og real rente giver
sammen nutidsværdier, og rente efter skat eller disponibel rente på den ene side og realdisponi-
bel rente på den anden side giver samme nutidsværdier.

Ved brug af nogle modeltilfælde, som fanger karakteren af de investeringer, der ses på, belyses
skattereglernes betydning for forskellige investeringer. Den hidtidige antagelse om en nominel
rente på 7 pct. fastholdes. Endvidere antages skattesatsen at være 50 pct. I tabel 3 vises forlø-
bet for en finansiel anbringelse. Ydelsen er en annuitet, som ved renten på 7 pct. giver en nu-
tidsværdi på 100.000. Af renten betales halvdelen i skat, og halvdelen lægges til afdraget (ved
en annuitet er afdraget som bekendt voksende over tiden, svarende til at renten beregnes af en
stadig faldende restgæld). Derved fås den disponible ydelse i næstsidste søjle. Nutidsværdierne
findes ved diskontering med efter skat renten på 3,5 pct., og ved addition fås 100.000, som er
nutidsværdien eller kontantværdien af obligationen på det tidspunkt, hvor der investeres.
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Tabel 3. En finansiel investering. Obligation 7 pct.

Periode
Restværdi

primo
Annuitet
ultimo

Nominel
rente

Afdrag Disponibel
ydelse

Disponibel
ydelse Disk.

3,5%
1 100.000 24.389 7.000 17.389 20.889 20.183
2 82.611 24.389 5.783 18.606 21.498 20.068
3 64.005 24.389 4.480 19.909 22.149 19.977
4 44.096 24.389 3.087 21.302 22.846 19.909
5 22.794 24.389 1.596 22.794 23.591 19.863

Sum 100.000 100.000

Den øverste del af tabel 4 vedrører køb af en maskine for 100.000. Ydelsen afviger lidt fra før,
idet det er antaget, at den reale ydelse er konstant. Med fremstillingens antagelse om en real-
rente på 5 pct. er der konstrueret et forløb af den nominelle omsætning, som sikrer en nominel

forrentning på 7 pct. Den implicitte inflation er ((1,07/1,05)-1)×100 pct. eller praktisk taget 2
pct. Der er brugt saldoafskrivning med 30 pct., idet det er antaget, at der det sidste år konsta-
teres et tab på restsaldoen.6 Den skattepligtige indkomst, ydelse minus afskrivning, svinger
meget, og forløbet er helt forskelligt i forhold til obligationen, hvor den skattepligtige indkomst
falder med stadigt stigende beløb. Den disponible ydelse er fundet ved at trække halvdelen af
den skattepligtige indkomst fra indtjeningen. Derefter sluttes der af med beregning af nutids-
værdier som før. Beregningen afslører en svag fordel for maskininvesteringen; nemlig godt 0,6
pct.

Tabel 4. Investering med afskrivning (øverst) samt tilskud (nederst)

Periode
Maskine værdi

primo
Nominel ind-

tjening
Afskrivning Skattepligtig

indkomst
Disponibel

ydelse
Disponibel

ydelse
Disk. 3,5%

1 100.000 23.537 30.000 -6.463 26.769 25.863
2 70.000 23.986 21.000 2.986 22.493 20.997
3 49.000 24.443 14.700 9.743 19.571 17.652
4 34.300 24.908 10.290 14.618 17.599 15.337
5 24.010 25.383 24.010 1.373 24.696 20.794

Sum 100.000 100.643

Periode
Maskine værdi

primo
Nominel ind-

tjening
Afskrivning Skattepligtig

indkomst
Disponibel

ydelse
Disponibel

ydelse
Disk. 3,5%

1 100.000 46.938 30.000 16.938 38.469 37.168
2 70.000 17.261 21.000 -3.739 19.130 17.858
3 49.000 17.590 14.700 2.890 16.145 14.562
4 34.300 17.925 10.290 7.635 14.107 12.294
5 24.010 18.266 24.010 -5.744 21.138 17.798

Sum 100.000 99.680
Anm: Med tilskud i 1. periode på 30.000 (ultimo).

Den nederste del af tabel 4 viser en investering, hvor der opnås et tilskud på 30 pct., som rent
beregningsmæssigt er taget ind ultimo den første periode. Indtjeningen består derudover af en
real annuitet som i det forrige eksempel. Også afskrivningerne er som før. Det ses igen, at der

                                               
6 Dette er ikke uden videre i overensstemmelse med reglerne, da det forudsætter, at virksomheden lukker, så

at tabet konstateres. Se en uddybning i appendiks.
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er tale om en ganske lille afvigelse af den samlede diskonterede værdi i forhold til reference-
beløbet på 100.000.

Alt i alt konkluderes, at kalkulerne er meget lidt følsomme overfor, om skatten inddrages eller
ej. De beløb, der vil give en vis nominel forrentning af en given investering, vil også sikre for-
rentning efter skat, når diskonteringen bruger den nominelle rentesats ganget med en minus
skattesatsen. Det kan være svært umiddelbart at gennemskue de partielle virkninger af forskel-
lige ændringer i parametrene, men drøftelsen i appendiks viser, at der er god dækning for kon-
klusionen.

3.4 Break-even scenarier

De forskellige indtægtsformer ved projekterne og krav for at handlingsplanerne kan blive ren-
table er:

Skibstegnestue: Indtægterne forventes at kunne komme fra en abonnementsbetaling pr. måned
fra jern- og metalvirksomheder i den maritime sektor for at være tilkoblet det etablerede net-
værk. Det månedlige abonnement er prissat til DKK 1.000 uden moms.

Der er beregnet en nutidsværdi af indtægt fra abonnenter, indenfor perioden fra 3. kvartal 1997
til og med år 2000. Resultatet er, at skibstegnestuen i gennemsnit skal have mindst 11,9 abon-
nenter pr. måned til Internet-databasen, for at projektet kan løbe rundt. Den person, vi havde
interview med, havde ikke selv foretaget noget skøn over hvor mange abonnenter, det ville
være muligt at få. Det er vores vurdering, at for en etableret virksomhed vil en årlig udgift på
DKK 24.000 være meget overkommelig. Abonnenten løber ikke nogen stor risiko ved at af-
prøve de muligheder, der ligger i den tilbudte serviceydelse. Vi kunne derimod have en for-
nemmelse af, at afsætningsproblemet sætter ind, når der skal findes det tilstrækkelige antal
kunder, altså her 12. Teoretisk set bør skibstegnestuen sætte prisen på et abonnement, så
grænseindtægten er lig grænseomkostningerne, og forslaget om DKK 1.000 pr. måned kunne i
princippet være baseret på skøn over disse størrelser.

Mediehus: Indtægterne består hovedsageligt af forøget omsætning, der opnås som følge af nye
og forbedrede produkter. Ved interviewene blev det skønnet, at denne forøgelse vil være DKK
100.000 pr. medarbejder årligt, dvs. DKK 400.000 årligt i alt. Foruden den egentlige omsæt-
ningsforøgelse er der tale om besparelser, da man ved tæt samarbejde har mulighed for at lære
af hinanden og dermed formindske behovet for uddannelse og support. Denne form for afledt
besparelse er kun medtaget for to år, og nutidsværdien af besparelsen er DKK 61.888.

For at projektet kan blive rentabelt, kræves der en meromsætning, en forøgelse af værdien af
salget, pr. medarbejder på mindst DKK 65.024 om året, idet det antages, at meromsætningen
vil være ligeligt fordelt over den femårige periode frem til og med år 2002. Den skønnede mer-
omsætning på DKK 100.000 er altså højere end det faktiske krav.

Telearbejde: Indtægterne skyldes den forøgede effektivitet, der forventes, når telearbejderen
kan arbejde uforstyrret. Ved interviewet blev det antaget, at effektivitetsforøgelsen vil ligge på
30 pct., og at årslønnen for medarbejderen er DKK 300.000, altså en omsætningsforøgelse på
DKK 90.000 årligt. Ved denne betragtning er det antaget, at lønnen svarer til medarbejderens
marginale bidrag til virksomhedens indtjening, vel at mærke før han flytter til Bornholm. Hvis
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man synes, at der bør bruges en mark up på medarbejderens løn for at finde hans værdi i ud-
gangssituationen, betyder det, at skønnet over omsætningsforøgelsen er tilsvarende forsigtigt.

Den mindste effektivitetsforøgelse, der er påkrævet for at projektet kan være rentabelt, er
imidlertid beregnet til at være 23,4 pct. og altså mindre end svarende til de nævnte DKK
90.000.

Refugietelearbejde: Indtægtssiden udgøres af salg af kursuspakker. Det er som sagt meningen,
at hotellet skal arrangere konferencen eller kurset til en på forhånd aftalt pris. Pakkeprisen, der
inkluderer transport, kost, logi samt diverse arrangementer, er sat til DKK 75.000. På bag-
grund af de givne oplysninger og egne skøn vedrørende hotellets udgifter til betjening, forplej-
ning, rengøring mv. er den variable omkostning pr. kursus anslået til DKK 37.000. I den for-
bindelse kan det bemærkes, at kalkulen ikke er belastet med noget tab for hotellet ved ikke at
kunne råde over værelser og lokaler i øvrigt til andre formål. Der ligger heri en slags ekstrem
antagelse om, at kurserne 100 pct. kan placeres i perioder, hvor der er en fuldt ud tilstrækkelig
reservekapacitet. Det følger, at dækningsbidraget for hotellet er anslået til DKK 38.000 pr.
pakke.

Med et dækningsbidrag på DKK 38.000 og en projektperiode på 18 kvartaler er det beregnet,
at der skal sælges mindst 0,42 pakker pr. kvartal for at opnå rentabilitet. Vores interviewper-
son anslog, at der som et gennemsnit for projektperioden kunne sælges to pakker pr. kvartal.
Det ville, alt andet lige, gøre projektet til en fantastisk god forretning. Ved break-even bereg-
ningen er det mængdemæssige salg nedjusteret, men mindst lige så rimeligt ville det være, at
nedjustere pakkeprisen på DKK 75.000. Et dækningsbidrag på omkring DKK 10.000 svarende
til en pakkepris på DKK 47.000 ville være tilstrækkeligt til at sikre rentabilitet med det anslåe-
de salg på to pakker pr. kvartal.

I øvrigt kan der naturligvis gøres betragtninger om optimal prispolitik, som er analoge til de
under omtalen af skibstegnestue anførte.

Turistinformations- og bookingsystemer: Projektet i sig selv har ingen indtægter, men Born-
holm bliver mere synlig ved gennemførelse af projektet, og der kan således for dele af det
bornholmske erhverv komme afledede indtægter.

For at modsvare den offentlige udgift kan man beregne, hvor mange ekstra turistovernatninger
på Bornholm af udenlandske turister, der skal til. Da tilskuddene er danske, og altså kun for en
forsvindende dels vedkommende kan siges at komme fra Bornholm, har det ikke megen me-
ning at se på en forøgelse af dansk turisme til Bornholm, som må antages i overvejende grad at
repræsentere en flytning af udgifter fra anden turisme (eller udgifter i øvrigt) inden for landets
grænser. Derfor er det valgt at se på en forøgelse af udenlandsk turisme til Bornholm, og i den
forbindelse ses der bort fra, at der også her i princippet kan være tale om turister, som f.eks.
vælger Bornholm frem for den jyske vestkyst. Det anslås, at hver udenlandsk turist på Born-
holm har et gennemsnitligt forbrug på DKK 365 pr. dag.7 Vi sætter importkvoten af turisters
forbrug til 15 pct., så den daglige udenlandske turistefterspørgsel efter dansk produktion skøn-
nes at være 365 x 0,85 = DKK 310 pr. dag. Beløbet er inkl. moms, hvilket er konsistent med,
at det valgte niveau er nationalt. For Danmark er momsbeløbet en indtægt. I beregningen ses
der bort fra importandel og fra de mulige multiplikatoreffekter. Det antages, at antallet af

                                               
7 Egne beregninger efter Hartl-Nielsen, A., C. Rømer Rassing og S. Wanhill, 1996.
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fremtidige udenlandske turister er ligeligt fordelt over seks kvartaler, regnet fra primo 1997,
hvilket giver en nutidsværdi på DKK 1.781 af én ekstra udenlandsk turistovernatning pr. kvar-
tal. Heraf følger, at rentabilitet mindst kræver 189 ekstra udenlandske turistdøgn på øen pr.
kvartal. Dette tal er meget lille, da det kun udgør ca. tre promille af et skønnet antal udenland-
ske turistdøgn på Bornholm pr. kvartal på 62.500.

For hvert break-even scenario er de i teksten omtalte indtægtsindikatorer vist i tabel 5. Indi-
katorerne udtrykker det mindste krav, der må stilles til hver handlingsplan, for at det kan betale
sig at påbegynde projektet.

Efter denne gennemgang af, hvordan rentabiliteten i planerne ser ud på baggrund af de tal, vi
har fået forelagt, kan der være grund til ganske kort at underkaste de udtænkte aktiviteter en
anden test, ved simpelthen at spørge, om de er blevet ført ud i livet. Fra dette synspunkt ser
forholdene ganske mistrøstige ud. Først kan vi dog tage handlingsplanen med en telearbejder
ud. Der er her tale om en helt generel model, og den kan udmærket være realiseret i en eller
anden form.

For de fire andre handlingsplaner har forskergruppen, se afsnit 1, haft kontakt til bestemte
praktikere, og det har været seriøst ment, at disse projekter kunne starte. Det offentlige pro-
jekt, turistinformations- og bookingsystemer, er i gang. Det budget eller subsidie, vi har regnet
med, er bevilget. Der kan tales om en uregelmæssighed i projektforløbet, idet der er brugt for
få penge. Perioden for projektet er 1997 og første halvår 1998, og januar 1998 er der altså et
betydeligt pres for at producere med en intensitet og en omkostning, som ligger over gennem-
snittet i det resterende halve år. I øvrigt er der til Bornholms Erhvervsråd bevilget yderligere
midler til IT-projekter i de nærmest kommende år. Til et projekt, som direkte vedrører redska-
ber for udvikling af turismen, og som kan siges at supplere og at ligge i forlængelse af det pro-
jekt, hvis økonomi vi har set på, er der for en periode frem til først i 1999 bevilget ca. DKK
220.000.8

Tabel 5. Break-even scenarier for hver af handlingsplanerne
Break-even scenario

Skibstegnestuen
Minimum antal abonnenter pr. måned 11,9

Mediehus
Min. meromsætning pr. medarbejder pr. år i DKK 65.024

Telearbejde
Mindste effektivitetsforøgelse i pct. 23,4

Refugietelearbejde
Mindste antal solgte pakker pr. kvartal 0,42
Mindste pris ved salg af to pakker pr. kvartal 44.940

Turistinformations- og bookingsystemer
Ekstra turistovernatninger af udlændinger pr. kvar-
tal

188,7

Mens der ikke finansieringsmæssigt har været problemer med at komme i gang med det offent-
lige projekt, gælder det modsatte for de tre private investeringsplaner. Refugie skulle have
startet 2. halvår 1997, og selv om det kan se ud som et godt og innovativt projekt, så er det
ikke i gang. Mediehus skulle starte primo 1998, men et medlem af forskergruppen har udtrykt,
at samarbejdsplanerne i realiteten meget tidligt blev skrinlagt af de deltagende praktikere. For

                                               
8 Oplysningerne er givet af Ole Schou Mortensen, Bornholms Erhvervsråd.
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skibstegnestue-projektet er den involverede praktiker gået alvorligt ind i en mere detaljeret
planlægning af gennemførelsen, men forskellige forhold og uheld har betydet, at selv en forsin-
ket start (i forhold til medio 1997) nu synes usandsynlig.

På denne baggrund er man nødt til at se den mulighed i øjnene, at et projekt som BTU, med sin
finansielle styrke i ryggen, godt kan starte diskussioner og overvejelser og kan give anledning
til, at der laves idéskitser, men at der herfra er et spring til at klare den endelige test, hvor pri-
vate entreprenører påtager sig risikoen ved en investering.

Til den kritiske bedømmelse af investeringsprojekterne, som virkeligheden så at sige har bragt
for en dag, kan det tilføjes, at der måske i investeringskalkulerne er blevet diskonteret med en
for lav rente. Den valgte realrente på 5 pct. er en ren markedsrente uden risikotillæg. Private
investorer vil typisk forlange markedsrenten plus noget mere som den forventede eller gennem-
snitlige forrentning. For en annuitet med en løbetid på fem år vil en forhøjelse af den reale kal-
kulationsrente fra vores 5 pct. til f.eks. 10 pct. betyde, at ydelserne (omsætningen) skal stige
med 14 pct. Imidlertid kan der i en investeringskalkule tages hensyn til usikkerhed ved at sætte
de skønnede fremtidige indtægter lavt. Selvom break-even scenarierne kunne siges at udtrykke
en sådan forsigtig vurdering, kunne en måde at formulere kritikken af investeringsplanerne på
være, at kun hvis endnu lavere omsætningstal kunne hjembringe den rene rente, ville de skitse-
rede investeringer blive ført ud i livet.

3.5 Gentagelsesscenarier

Da de private projekter de facto ikke er startet, kan det synes overflødigt at se på situationerne,
hvis de skal foretages over endnu en projektperiode. Det kan imidlertid have interesse at få
belyst betydningen af subsidierne udtrykt som en slags spejlbillede af oplysningerne om subsi-
dierne i de foregående tabeller. Gentagelsesscenarierne viser, hvor meget break-even omsæt-
ningen skal forbedres for at opveje bortfaldet af tilskudsmuligheder (se tabel 6).

Skibstegnestue: Hvis handlingsplanen videreføres efter den første projektperiode, skal mini-
mum antal af abonnenter pr. måned stige til 12,5, for at projektet bliver rentabelt. Projektet er
kun svagt afhængigt af tilskud.

Mediehus: I forhold til break-even scenariet skal meromsætningen øges fra DKK 65.024 til
DKK 72.679, når der regnes pr. mand pr. år, svarende til en forbedring på 11,8 pct.

Telearbejde: Projektet modtager næsten ingen tilskud, så der er praktisk taget ingen forskel
mellem break-even og gentagelsesscenarierne. Den, som minimum krævede effektivitetsfor-
øgelse, skal stige fra 23,4 pct. til 23,7 pct.

Refugietelearbejde: I dette projekt vejer investeringerne og dermed muligheden for tilskud
relativt meget. Det afspejles i det viste gentagelsesscenario, som sammenlignet med break-even
situationen kræver en salgsmæssig forbedring på 28,4 pct. Dermed vil mindste antal solgte
pakker pr. kvartal stige til 0,53.

Turistinformations- og bookingsystemer: Som projektet er defineret, har en gentagelse uden
offentlige tilskud ingen mening.
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Tabel 6. Gentagelsesscenarier for hver af handlingsplanerne
Gentagelses-

scenario
Gentagelses-

scenario
Krav Forøgelse af

krav i pct.
Skibstegnestuen

Minimum antal abonnemter pr. måned 12,5 5,2
Mediehus

Minimum meromsætning pr. medarbejder pr. år i DKK 72.679 11,8
Telearbejde

Mindste effektivitetsforøgelse i pct. 23,7 1,0
Refugiettelearbejde

Mindste antal solgte pakker pr. kvartal 0,53 28,4

3.6 Sammenfatning af erhvervsøkonomisk analyse

Formålet med den erhvervsøkonomiske analyse er at vise udgifterne og indtægterne samt det
mindste krav, der stilles til hver handlingsplan, for at det kan betale sig at påbegynde projektet,
både med og uden tilskud. Til belysning af den beløbsmæssige størrelsesorden af projekterne er
nutidsværdien af de samlede udgifter for break-even scenarierne vist i tabel 7 for hver hand-
lingsplan. Ved at bruge break-even tallene gøres projekterne sammenlignelige, idet de alle til-
lægges en nettoprofit på nul: nutidsværdien af udgifterne er lig med nutidsværdien af indtæg-
terne.

Break-even scenarierne inkluderer, i modsætning til gentagelsesscenarierne, tilskud samt rente-
subsidie. Derfor er de mindste krav i gentagelsesscenarierne altid større end i break-even sce-
narierne. For turistinformations- og bookingsystemer er der som nævnt ikke set på et gentagel-
sesscenario.
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Tabel 7. Nutidsværdi af udgifter, break-even og gentagelsesscenario for handlingspla-
nerne

Nutidsværd
i af udgifter

i DKK

Nutidsværd
i af tilskud i

DKK

Break-even
scenario

Gentagelses-
scenario

Skibstegnestuen
Nutidsværdier 482.441 24.000
Minimum antal abonnenter pr. måned 11,9 12,5

Mediehus
Nutidsværdier 1.356.615 128.410
Minimum meromsætning pr. medarbejder pr. år i
DKK

65.024 72.697

Telearbejde
Nutidsværdier 322.597 3.200
Mindste effektivitetsforøgelse i pct. 23,4 23,7

Refugietelearbejde
Nutidsværdier 355.391 78.277
Mindste antal solgte pakker pr. kvartal 0,42 0,53

Turistinformations- og bookingsystemer
Nutidsværdier 336.213 336.213
Ekstra turistovernatninger af udlændinge pr. kvar-
tal

188,7 -
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4. Samfundsøkonomisk analyse; niveau Bornholm
Efter de privatøkonomiske eller erhvervsøkonomiske beregninger vendes interessen mod en
vurdering af de bredere virkninger af handlingsplanerne. I dette afsnit drøftes indkomst og be-
skæftigelse på Bornholm, og med indkomst tænkes der på bruttofaktorindkomst, idet dette
begreb omfatter den værditilvækst, som tilfalder husholdninger på Bornholm som løn eller
profit (overskud i virksomheder). Ud fra en erhvervsmæssig og langsigtet betragtning må fun-
damentet for den bornholmske økonomi være produktion og evne til at sælge de producerede
varer og tjenester. Købekraft kan husholdninger også erhverve gennem tilskud eller overfør-
selsindkomster, men der kan ikke skabes økonomisk uafhængighed på den måde, og en stor del
af befolkningen vil udvandre, hvis den ikke kan finde pladser indenfor produktionslivet. Hvis en
person på Bornholm går fra at være ledig til at være beskæftiget, vil købekraften som regel
stige, men tilvæksten behøver ikke at være stor. Ses der derimod på ændringen i bruttofaktor-
indkomsten er virkningen stor; den vil umiddelbart ændre sig fra ingenting til den beskæftige-
des løn.

I det efterfølgende afsnit 5 anlægges en endnu bredere betragtning. Med cost benefit beregnin-
ger søges det belyst, om investeringerne er rentable ud fra et dansk synspunkt, idet det natio-
nale niveau må vælges for projekter, som modtager offentlige tilskud, og som både på faktor-
og varemarkederne er underkastet det danske skatte- og afgiftssystem.

I forbindelse med de mere generelle cost benefit betragtninger kan der rejses spørgsmål om,
hvorfor eller om det skulle være særligt relevant at initiere teknologiinvesteringer på Born-
holm. Der kan anvendes to kriterier, et stærkt og et svagt, for at beslutte sig for eller godkende
et projekt. Det stærke er, at projektet skal have den største nutidsværdi pr. investeringskrone,
når alle potentielle projekter sammenlignes, mens det svage blot kræver, at nutidsværdien ikke
er negativ. Afsnit 5 er skrevet med henblik på at anvende det svage kriterium, men selvom det
stærke kriterium kan være vanskeligt at imødekomme i praksis, så er der dog en variant af det,
som bør nævnes her. Hvorfor skal teknologiinvesteringerne foretages på Bornholm? Selvom
opgaven var, at se på investeringer i udkantsområder, følger det ikke automatisk heraf, at det
er Bornholm, som er den oplagte vært. Hvorfor ikke snarere Lolland eller Nordjylland? BTU-
projektet belyser ikke eller rejser ikke sådanne spørgsmål. Vi må notere, at indtjeningen
(nutidsværdien) ved et projekt i område O burde regnes som en offeromkostning ved at gen-
nemføre projektet på Bornholm, men det kan også bemærkes, at specielt i de allerseneste år har
beskæftigelsessituationen på Bornholm været sådan, at en antagelse om ledige ressourcer må
gælde i højere grad her end i noget andet dansk amt. Derfor er der måske en slags politisk op-
bakning til at negligere spørgsmål om, hvorvidt en anden lokalisering end Bornholm kunne
være at foretrække.

4.1 Principper for efterspørgselsanalysen

De væsentlige variable er indkomst og beskæftigelse på Bornholm; to størrelser, der er nært
forbundne. Der skal i flere henseender vælges en detailleringsgrad, og her er det gennemgående
træk i det følgende, at analysen gøres enkel. For at være mere konkret er der tre aspekter, der
indledningsvis skal berøres: sektorer, kalendertid, model og parametre.

En efterspørgselsforøgelse retter sig mod produktion i flere sektorer, men analysen vil ikke
omfatte en opdeling af den samlede effekt på sektorerne i den bornholmske økonomi. De tal-
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mæssige resultater vedrører således makroniveauet, hvilket her vil sige, at Bornholm er én
sektor med én bruttofaktorindkomst, produktion, beskæftigelse osv.

Initiativerne gælder investeringer, som er virksomme over en årrække, og de erhvervsøkono-
miske beregninger og beskrivelsen af det offentlige projekt er lavet under hensyntagen hertil.
Også for de makroøkonomiske effekter kunne der deles op på underperioder (kvartaler og år),
men det er valgt at lade perioden svare til det enkelte projekts horisont. Da der er tale om for-
skellige investeringsperioder, bliver resultaterne umiddelbart usammenlignelige. Problemet sø-
ges løst ved at tale om en årsintensitet. Investeringer er karakteriseret ved en vægt af udbeta-
linger i starten og af indbetalinger senere hen, og dette mønster vil være af betydning for de
samfundsøkonomiske virkninger. Imidlertid vil der under ingen omstændigheder blive tale om
en simpel parallel til den erhvervsøkonomiske struktur. For virksomheden er investeringen en
udgift, men for Bornholm er der tale om en indkomstforøgelse i det omfang investeringsgodet
består af bornholmsk produktion og værditilvækst.

Parametre og model hører sammen, og da der vil blive brugt en lille og enkel model, bliver der
kun brug for få parametre, som kan udtrykke økonomisk adfærd og institutionelle forhold.
Mere konkret er forbrugskvote, importkvote og skattesats de parametre, der skal bruges.

Som nævnt indeholdt de indsamlede data om investeringerne nogle skøn over den afsætning,
der kunne opnås. Analysen her vil imidlertid holde sig til det, der ved den erhvervsøkonomiske
analyse er kaldt break-even scenarier. Beregningen af indkomstvirkningerne tager altså ud-
gangspunkt i den situation, hvor investeringerne netop kan forrente sig ved den valgte realrente
på 5 pct., og herved følges i øvrigt den linie, der er lagt i afsnit 3. Aktivitetsniveauet indenfor
projekterne svarer til førstegangsforløbet med tilskud. I praksis har denne antagelse kun betyd-
ning for refugietelearbejde, hvor der er specificeret en variabel omkostning ved produktion af
en pakke. Her er det valgt at tage udgangspunkt i situationen med salg af en pakke ca. hvert
andet kvartal. Havde vi i stedet valgt en lav pris og salg af to pakker pr. kvartal, ville udgifter-
ne stige med ca. DKK 750.000, jf. tabel 5 og note a til tabel 8.
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4.2 Modellen

Tabel 8. Talmateriale til den samfundsøkonomiske analyse
Skibs-

tegnestue
Mediehus Telearbejde. Refugie a Turist-

information
Rækkesum Pct. til

Bornholm

Materielle investe-
ringer 77.481 307.710 55.710 253.649 649.550 25 – 30
Service 8.356 36.368 b 14.547 139.748 199.019 100
Billetter ved rejser 51.750 54.671 141.261 115.579 4.908 368.169 10

Egne arbejdstimer 293.700 734.351 1.028.051 100

Løn 1.350.000 90.887 317.563 1.758.450 100

Vægtet total til
Bornholm 326.601 853.114 1.393.001 307.205 318.054 3.197.974

Periodelængde
pr. år 3,5 5 5 4,5 1,5

Vægtet total
pr. år 93.315 170.623 278.600 68.268 212.036 822.841

Note: a Der er ved den erhvervsøkonomiske analyse regnet med en nettoprofit pr. pakke til forrentning af IT-investeringer mv. Selve 
omkostningerne pr. pakke er i denne søjle indregnet i og fordelt på tallene. Nutidsværdien af disse variable omkostninger ved 
break-even scenariet beløber sig i alt til DKK 249.099.

b Det er antaget, at kun en tredjedel af den efterspurgte service købes på Bornholm.

Talmaterialet i tabel 8 er brugt til at skønne over hvilken efterspørgsel (uden moms), der retter
sig efter produktion fra Bornholm. Denne efterspørgsel vil i større eller mindre omfang give
indkomster på øen. Der er valgt nogle avanceprocenter, som kan transformere efterspørgslen
til værditilvækst på Bornholm. Efterspørgsel som umiddelbart og fuldt ud er import, er ikke
taget med i tabellen, men kunne naturligvis være inkluderet med en avanceprocent på nul. De
materielle investeringer er, bortset fra en mindre post for møbler, IT-investeringer, hvor avan-
ceprocenten er sat til 25. For billetter vedrørende rejser fra og til Bornholm er der valgt en lille
procent på 10. Endelig er service på Bornholm regnet for at være så løntung, at avancepro-
centen med god tilnærmelse kan sættes til 100.

I tabellen er der en lønudgift under telearbejde, som slet ikke indgår i den erhvervsøkonomiske
analyse. Tankegangen er, at telearbejderen var i virksomheden i forvejen. Lønnen, der som
tidligere nævnt er sat til 300.000 om året, er ikke en merudgift for virksomheden, men den
bliver en faktorindkomst for Bornholm.

Når det er indkomst (og beskæftigelse), der ønskes belyst, er det så ikke bagvendt at tage ud-
gangspunkt i omkostninger, sådan som det er gjort i tabel 8? Her må det huskes, at break-even
scenarierne netop forudsætter, at der er en efterspørgsel suppleret med subsidier, som fuldt ud
opvejer udgifterne, men selve strømmen af efterspørgsel er et uanvendeligt bruttobeløb. Det,
der gør det muligt at se indkomstvirkningen på Bornholm, er netop at splitte efterspørgslen op
på de forskellige typer af køb, så det kan ses, om Bornholm tjener detailhandelsavancer, tjener
profit og løn ved forretningsservice, får dækket driftsherrernes indsats af egen arbejdstid osv.
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I øvrigt forudsættes det, at den efterspørgsel projekterne foranlediger kan betragtes som ny
efterspørgsel. Det er lettest at forestille sig, at der er tale om eksport, og dette må faktisk anta-
ges at ville være tilfældet i meget høj grad. For yderligere belysning af spørgsmålet om ny pro-
duktion henvises til afsnit 4.4 nedenfor.

I tabellens sidste linier, er udgiftselementerne under de enkelte projekter vægtet sammen med
avanceprocenterne. Tallene angiver således de umiddelbare eller de initiale faktorindkomster,
som vi antager, at projekterne skaber på Bornholm.

For at se, hvad de afledede virkninger er af en forøget efterspørgsel, skal der bruges en såkaldt
marginal forbrugskvote, en tilsvarende importkvote og endelig en skattekvote. Den marginale
forbrugskvote angiver den procentdel af en øget indkomst efter skat, der gives ud til forbrug.
Ifølge Danmarks Statistik9 er den langsigtede marginale forbrugskvote beregnet til 0,89. Da
horisonten i vores undersøgelse er flerårig, er det rimeligt at bruge den langsigtede kvote.
Sættes med samme kilde skatterne i forhold til bruttofaktorindkomsten fås lidt over 50 pct. i
1991. Her vil vi regne med en skattesats på 0,5, selvom der derved bruges et skøn for en gen-
nemsnitssats, hvor der egentlig skal bruges en marginalsats. Endelig er der brug for den margi-
nale importkvote for Bornholm. Ifølge nævnte kilde udgør tjenester 20 pct. af forbruget, og det
kan antages, at disse købes og produceres lokalt, således at der fuldt ud skabes bornholmske
indkomster, jf. bemærkningerne vedrørende linie 2 i tabel 8. Regnes der med en avanceprocent
på 25 på de resterende 80 pct. af forbruget, fås der en indenlandsk efterspørgsel på
(20+(1/4)80)%=40%. Heraf følger, at 1 - 0,4 = 0,6 er vores grove skøn over den marginal
importkvote vedrørende forbruget.

Der opstilles nu en model, som viser, hvordan en forøgelse af efterspørgslen, B, medfører en
forøgelse af efterspørgslen efter bornholmsk produktion (værditilvækst i faktorpriser), Y:

Y C Y T Q C Ba= − − +( ) ( )

C er tilvæksten til forbruget som funktion af en stigning i den disponible indkomst, Q er im-
porten som funktion af stigningen i forbruget, og a er avanceprocenten på den efterspørgsels-
komponent, der ses på. Tilvæksten til den disponible indkomst er Y minus merskatten T.

Med de før nævnte tal fås

C(Y-T) = Y(0,5)(0,89) og
Q(Y-T) = Y(0,5)(0,89)(0,6).

Dermed kan ligningen skrives som

Y

aB
=

− +
=

1

1 0 5 0 89 0 5 0 89 0 6
1 22

( , )( , ) ( , )( , )( , )
,

De 1,22 er en multiplikator, som siger, at hvis der tjenes en avance, jf. de sidste linier i tabel 8,
på Bornholm af størrelsen aB, så stiger indkomsten på Bornholm 1,22 gange så meget. Ander-
ledes udtrykt, skal der til en avance på Bornholm lægges 22 pct. for at få den samlede ind-
komst- eller produktionsstigning regnet i faktorpriser.

                                               
9 Danmarks Statistik, 1995.
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Ordet avance er måske brugt lidt utraditionelt. I ligningerne optræder a som et symbol. Sam-
menlignes projekterne, altså hvis tabel 8 læses lodret, er der imidlertid ikke tale om en konstant
eller en parameter. Da projekterne har en forskellig fordeling på udgiftskategorier bliver a’erne
forskellige projekterne imellem. For telearbejde med stor lønandel fås 0,89, mens der for
skibstegnestue fås 0,76. Osv.

I tabel 8 er a en parameter for hver linie, og der kan derfor findes multiplikatorer, der gælder
for den enkelte linie eller udgiftskategori. De vil få formen

Y

B
a= * ,1 22

Ved IT-investeringer f.eks. med a=0,25 bliver denne multiplikator 0,31. Investeres der for
DKK 100.000, vil initiale og afledede indkomstvirkninger i alt føre til faktorindkomster på
Bornholm af størrelsen DKK 31.000. Det er vores prognose ifølge den lille og simple model,
der er opstillet, og med de valgte parameterværdier.

Lad os se på, hvad der bliver skønnet for projekternes samlede virkning på indkomst og be-
skæftigelse. Omregningen til mandår eller arbejdspladser sker ved division med 240.000 sva-
rende til 1.600 timer à DKK 150. Det sidste tal er den offeromkostning, der er anvendt i de
erhvervsøkonomiske beregninger for diverse personers medgåede arbejdstid. Bemærk, at hvis
der regnes på den måde, så indgår f.eks. telearbejderen, hvis løn er antaget at være 300.000,
som 1,25 normalarbejder. Ved at bruge multiplikatoren på 1,22 på de vægtede totaltal i de to
linier i den nederste del af tabel 8 fås:

• DKK 3,9 millioner for vægtet total svarende til 16,2 mandår.
• DKK 1,0 millioner for vægtet total pr. år svarende til 4,2 mandår.

Efter disse illustrationer af anvendelsen af den lille model sammen med talmaterialet er der
grund til at gentage, at alle tal og parametre er behæftede med usikkerhed. Der skal ikke gøres
noget forsøg på nærmere at vurdere denne usikkerhed. Derimod rundes efterspørgselsanalysen
i de følgende afsnit af med forskellige betragtninger, der kan ses som en udbygning af den
simple modelanalyse.

Til den foregående analyse er der valgt en kortsigts Keynes model, hvor en øget efterspørgsel
kan forøge beskæftigelsen. Planerne vedrører imidlertid perioder på op til fem år, så generelt
bør man være skeptisk med hensyn til, om beskæftigelsen kan forøges, idet ligevægt på ar-
bejdsmarkedet i udgangssituationen vil betyde, at nye investeringer kan medføre øget produk-
tivitet og omallokering af produktionsfaktorerne, men ikke en højere beskæftigelsesgrad. For
Bornholm kan der imidlertid være argumenter for at bruge en multiplikatormodel med mulig-
hed for øget beskæftigelse. Arbejdsløsheden har i de senere år været over landsgennemsnittet,
hvorfor det må antages, at der ikke er ligevægt på regionens arbejdsmarked. Dernæst reguleres
det i særlig grad isolerede arbejdsmarked på Bornholm af vandringer fra og til øen. Øget efter-
spørgsel på Bornholm kan fastholde arbejdskraft eller medføre tilflytning, hvor det sidste blandt
andet er en realistisk mulighed for personer, som tidligere er flyttet til det øvrige Danmark.
Disse er ofte indstillet på at se tiden an og lade mulighederne ude og hjemme være afgørende
for, om fraflytningen skal være mere permanent.
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4.3 Tilflytning

Når det betænkes, at det bornholmske arbejdsmarked tæller over 20.000 personer, er de pro-
jekter, der er set på, så små, at det medvirker til det rimelige i at antage, at en øget efterspørg-
sel på arbejdsmarkedet kan tilfredsstilles lokalt. Men et af projekterne, telearbejde, forudsætter
direkte, at der flytter en person til Bornholm. Dermed er det sandsynligt, at også ægtefælle og
børn følger med. Der bliver muligheder for både tilskud og udgifter for den lokale økonomi og
den offentlige sektor. Dette er ikke stedet at analysere disse forhold nærmere, men generelt må
det anses for en styrkelse af den bornholmske økonomi, hvis der opnås et tilskud til befolk-
ningstallet.

4.4 Alternativ indtjening og selvfinansiering

Der skal nu ses på to forhold, som kunne reducere den produktionsskabende virkning af initia-
tiverne. En del af udgifterne går til at dække de selvstændige erhvervsdrivendes indsats af ar-
bejdstimer. Der er tale om en såkaldt offeromkostning. Hvis dette betyder, at de selvstændige
kunne have tilfredsstillet anden efterspørgsel, som nu pga. handlingsplanerne ikke imødekom-
mes, da falder noget af indkomstforøgelsen bort, og nettovirkningen reduceres.

Imidlertid substituerer selve den produktion, som ligger i handlingsplanerne, ikke (i nævnevær-
dig grad) anden produktion, så den anden efterspørgsel, der tales om, vil ikke falde bort. Sam-
tidigt er der andre på Bornholm, som vil kunne levere de efterspurgte produkter; en betragt-
ning som dog vil tabe i relevans, i det omfang konkurrenterne til den bornholmske virksomhed
er lokaliserede uden for Bornholm. Og de selvstændige, som er med i de her behandlede initia-
tiver, kan arbejde mere (arbejde over) eller ansætte medarbejdere, så deres virksomhed kan
klare en større samlet produktion. Alt i alt synes der ikke at være grund til at frygte, at pro-
duktionen inden for handlingsplanerne betyder, at anden produktion falder bort eller skubbes til
side.

Vedrørende selvfinansiering må der for det første ses på, om selve investeringen indenfor et
initiativ fortrænger en alternativ investering. Det kunne betyde, at der ikke var nogen nettoef-
fekt (betragtningen er ikke relevant for telearbejde og for turistinformations- og bookingsy-
stemer). Lad det imidlertid her være antaget, at rentable investeringer gennemføres. De kon-
krete personer, som går i gang med projekterne, får pga. selvfinansieringskravet begrænset
deres mulighed for at give sig i kast med anden investeringsvirksomhed. Men der er mulighed
for ejerkapital fra andre kilder, og med dette som hovedsynspunktet vil vi se bort fra risikoen
for fortrængning af anden investering.

Dernæst må det tages i betragtning, at den potentielle selvfinansiering repræsenterer en for-
mueanbringelse, og spørgsmålet er, om den erstatter en anden anbringelse, der ville være ind-
komstskabende. Antages alternativet at være en finansiel investering på det almindelige danske
kapitalmarked, vil der ikke være anledning til at reducere den beskrevne virkning på brutto-
faktorindkomsten. Imidlertid udgør formue en potentiel forbrugsmulighed, og hvis investerin-
gen ledsages af en tilbageholdenhed med forbrug, vil det svække virkningen på bruttofaktor-
indkomst og beskæftigelse på Bornholm.
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4.5 Bortfald af transfereringer

Når nogle ressourcer trækkes ind i produktion, er der en mulighed for, at arbejdsløshedsdag-
penge eller andre transfereringer falder bort. Hvis dette indbygges i multiplikatormodellen, vil
det betyde, at multiplikatoren, 1,22 med taleksemplet i afsnit 4.2, bliver mindre. Lad os se, på
hvilken måde transmissionen ændres.

Modellen fra 4.2 har følgende trin:

- udgift inden for investeringsplanen
- avance i form af løn og profit på Bornholm (*)
- beløb efter skat
- forbrugsefterspørgsel
- andel som bliver løn og profit på Bornholm (**)
- osv.

Summen (*)+(**)+ ... bliver i taleksemplet 1,22.

Denne model ændres ved, at der indskydes et led mellem løn og profit og beløb efter skat:

- udgift inden for investeringsplanen
- avance i form af løn og profit til Bornholm (*)
- ændring af skattepligtig indkomst
- beløb efter skat
- forbrugsefterspørgsel
- andel som bliver løn og profit på Bornholm (**)
- osv.

Stiger de primære indkomster med et vist beløb, lad os sige 100, så falder der nogle transfere-
ringer bort, f.eks. 30, og det bliver det reducerede beløb 70, som derefter deles på skat, for-
brug og opsparing.

Vi vil ikke her vise udledningen af formelen for multiplikatoren, men blot illustrere virkningen
med et par eksempler. Er bortfaldsraten 0,3 eller 30 pct., jf. eksemplet i de foregående linier,
reduceres 1,22 til 1,14. 50 pct. ville reducere til 1,10, og naturligvis ville 100 pct. i bortfalds-
rate reducere multiplikatoren til 1. Naturligvis? Hvorfor ville resultatet ikke blive 0? Det skyl-
des, at transfereringerne ikke er en del af den værditilvækst, der skabes på Bornholm, men det
er linierne markeret med (*) derimod.

4.6 Indtjening ved turistinformations- og bookingsystemer

Som omtalt i den erhvervsøkonomiske analyse skal der ikke meget til i form af en relativ for-
øgelse af turistovernatningerne på Bornholm, for at investeringen kan anses for at være sam-
fundsmæssigt rentabel. I de tidligere beregninger i dette afsnit er der set helt bort fra en indtje-
ning til projektet. Antages det imidlertid, at projektet er rentabelt i den tidligere omtalte for-
stand, så kommer der en indtjening ved øget efterspørgsel fra turister på Bornholm. Generelt er
der regnet med en importkvote for Bornholm på 60 pct., men da der regnes med, at importind-
holdet er relativt lavt i turisters direkte forbrug, jf. det erhvervsøkonomiske afsnit, sænker vi i
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dette tilfælde den skønnede importkvote til 45 pct. Det, der er kaldt avanceprocenten for
Bornholm, bliver så 55 pct.

For at få den første indkomststigning på Bornholm regnet i faktorpriser skal der imidlertid ta-
ges hensyn til, at efterspørgslen fra turisterne er regnet i markedspriser. Beløbet er, jf. tabel 1
og tabel 5, DKK 336.213, så der fås en første runde virkning på

(336.213/1,25)×0,55 = 147.934

idet division med 1,25 svarer til en antagelse om, at afgiftstrykket på turisternes køb kan sættes
til momssatsen. Beløbet kan sammenlignes med de DKK 318.054 i tabel 8, og det repræsente-
rer en forøgelse af virkningen på bruttofaktorindkomsten med 47 pct.

4.7 Afsmitning

Idéen med BTU-projektet er, at der skal gives et løft til den (informations)teknologiske udvik-
ling på Bornholm. Projektet bygger nok også på en antagelse om, at det ad den vej vil være
muligt at forbedre Bornholms konkurrenceevne; det vil sige, at der er noget, som skal udvikle
sig hurtigere eller bedre på Bornholm end andre steder. Man kan være i tvivl om, hvordan en
formodning om det sidste nærmere kan begrundes. Hvad enten der bliver tale om at følge med
eller om at blive relativt bedre, ville der kunne ske en afsmitning fra projekterne. Ved de inter-
view vi har haft med dem, som har opstillet handlingsplanerne, er der imidlertid ikke give kon-
krete bud på en afsmitningseffekt - hvilket må siges at være forståeligt nok. Da vi er på usikker
grund, kan diskussion af afsmitning let komme til at virke som ubegrundede formodninger.

Derfor skal der kun nævnes to forhold. Det ene vedrører telearbejde, hvor det beskrevne pro-
jekt vedrører én person. Dette valg tjener udelukkende som et eksempel. Skulle det være eller
blive eftertragtet at placere telearbejde på Bornholm, så er mulighederne rent pladsmæssigt og
markedsmæssigt ubegrænsede. Og beregningerne viser, at projektet alene med en mand er stort
i den betragtede sammenhæng, da tabel 8 giver telearbejderen en vægt på 43,6 pct. eller godt
op imod halvdelen af hele projektpakken. Så det springende punkt er, hvad der kan få familier
og arbejdsgivere til at blive enige om, at det er sagen at vælge Bornholm som arbejdssted.

Det andet forhold vedrører en afsmitning, hvor der er en fordel, selv om den mængdemæssige
produktion på Bornholm tænkes uændret. Hvis den bedre teknik, projekterne repræsenterer,
bliver efterlignet ved anden produktion, så vil der ske en reduktion af omkostningerne for den-
ne. En sådan omkostningsbesparelse, en omkostnings-reduktions-virkning, vil være at betragte
som en indkomst for Bornholm.10

                                               
10 Jf. Corden, 1972.
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5. Cost benefit analyse; niveau Danmark11

For at få en mere fuldstændig beskrivelse af projekternes samfundsmæssige konsekvenser, må
der laves en cost benefit vurdering. I praksis er det offentligt støttede projekter eller aktiviteter,
som har afsmitning (f.eks. på miljøet), hvor der gennemføres mere generelle vurderinger af
virkningerne på velfærden. Disse kan laves på forskellige niveauer: region eller land f.eks. Da
tilskuddene i vores tilfælde kan betragtes som nationale, vælger vi blandt andet af den grund at
se på, om projekterne kan anses for at være tilfredsstillende for Danmark.

Før der ses på tallene for enkelte handlingsplaner gives en oversigt over de korrektioner eller
ændringer, der vil komme ind i billedet både i forhold til den privatøkonomiske undersøgelse i
afsnit 3 og i forhold til omtalen af virkningen på bruttofaktorindkomsten på Bornholm. Syste-
matikken støtter sig på manualer udarbejdet for Budgetdepartementet af Flemming Møller.12

a) Alle projekterne er små, så de er marginale også i relation til den lille bornholmske økonomi.
Der kan derfor ses bort fra, at priser på andre markeder vil blive påvirket. Faktisk er der
heller ikke grund til at tro, at et projekt, som går ind på et i forvejen eksisterende marked,
vil påvirke prisen her. Mediehus f. eks. sælger serviceydelser inden for tekst og billede mv.
på et marked, hvor sådanne ydelser omsættes i forvejen, og vi går ud fra, at priserne på
dette marked ikke påvirkes.

b) Valget af diskonteringsfaktor er et klassisk spørgsmål i litteraturen om cost benefit bereg-
ninger. Blandt teoretikere på området er der en vis enighed om, at bruge en real diskonte-
ringsfaktor, som bygger på en såkaldt ren tidspræference (fremtiden er usikker) og på den
faldende grænsenytte af en vækst i det fremtidige forbrug. Flemming Møller anbefaler at
sætte den første komponent til 1 og den anden til 2 svarende til en årlig vækst i forbruget pr.
person på 2 pct. Denne vækst fører til et fald i grænsenytten på 2 pct. (egentlig lidt mere, da
nyttefunktionen skal krumme lidt mere end logaritmefunktionen, som er basis for 1:1 for-
holdet mellem vækst og fald i grænsenytte; værdien 1 af den såkaldte relative risikoaversi-
on).

Moralen er, at kalkulationsrenten skal være væsentlig lavere, end hvad det har været sædva-
ne at sætte den til i Danmark (Storebælt, Øresund mv.). For de korte projekter vi ser på, har
det måske ikke den store betydning, men for lange projekter (begrænsning af drivhusgasser
som et yderligt eksempel) vil en for høj kalkulationsrente betyde en stor forvridning, som
kan kvæle fordelagtige projekter.

c)  Der skal korrigeres for, at forrentningen af private investeringer må antages at ligge væsent-
ligt over den nævnte kalkulationsrente på 3 pct. Dette gøres ved at gange investeringsud-
gifterne med en størrelse kaldet forrentningsfaktoren på kapital. Denne findes i princippet
ved at tilbagediskontere afkast fra en alternativ privat investering med cost benefit kalkula-
tionsrenten. Flemming Møller anbefaler, at forrentningsfaktoren ved en femårig investering
sættes til 1,183 og for en investering der vedrører halvandet år til 1,058. Af de mange for-
udsætninger bag dette resultat skal kun nævnes, at den reale afkastrate for en privat investe-
ring er sat til 7 pct.

d)  Den indirekte beskatning medfører, at de forskellige varer kan tillægges forskellige priser,
og der må for hver enkelt kategori tages stilling til, om der skal bruges faktorpriser eller
markedspriser. Den almindelige anbefaling er markedspriser for så vidt angår de producere-

                                               
11 Udvidelsen af vores arbejde med cost benefit betragtninger er sket efter tilskyndelse fra Søren Bo Nielsen.
12 Møller, 1989 og 1990.
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de varer, da disse afspejler forbrugernes betalingsvillighed og dermed den nytte, de tillægger
varerne. Også produktionsfaktorer kan i almindelighed prissættes på denne måde. For ar-
bejdskraft gør der sig særlige forhold gældende, idet lønnen skal regnes inklusive afgifter,
hvis arbejdskraften trækkes bort fra alternativ beskæftigelse, medens den ellers bør prissæt-
tes til 0.

e)  Da der ikke regnes med prispåvirkning fra projekterne, bliver der ikke tale om konsument-
overskud, som skal inddrages i beregningerne, idet disse overskud måler det, agenterne på
markedet ville være villige til at betale for at få adgang til et mere prisbilligt udbud. Som en
undtagelse må begrebet imidlertid medtages, for så vidt der er tale om nye varer. En tilnær-
met beregning ville forudsætte, at der er kendskab til den pris, pmax, hvor efterspørgslen

ville falde helt bort. Konsumentoverskuddet kunne da estimeres som halvdelen af (pmax mi-

nus prisen) × (den solgte mængde).

f)  Under a er det nævnt, at der kan ses bort fra påvirkning af andre markeder. Som indirekte
effekter kan der også være tale om input-output effekter, hvor efterspørgslen i projektet
trækker på produktion i andre sektorer, og om en afledt påvirkning af indkomstdannelsen
gennem multiplikatoreffekter. Relevansen af disse forhold forudsætter imidlertid, at der er
ledige ressourcer i økonomien. Når det er Danmark, der er analyseniveauet, skønner vi ikke,
at en forudsætning om ledige ressourcer er rimelig.

5.1 Mediehus

I dette og de to følgende underafsnit ses der på de to private handlingsplaner, der relativt set
modtager de største tilskud samt på det rent offentlige projekt. De tre projekter er mediehus,
refugietelearbejde og turistinformations- og bookingsystemer.

Tabel 9. Korrektioner af ikke diskonterede udgifter og indtægter for mediehus
Type Uden korrektion Med korrektion Korrektionsfaktor

Investering 312.000 461.370 kf, vat
Licenser, takster, service mv. 342.688 428.360 vat
Egen tid 874.435 874.435 ingen
Omsætning 1.300.480 1.625.600 vat
Overskud før diskontering -228.643 -138.565

Ved korrektionerne antages det, at aktiviteten svarer til break-even scenariet. Vedrørende kal-
kulationsrenten følges den ovenfor nævnte anbefaling, så den er sat ned til 3%. De øvrige kor-
rektioner illustreres med tabel 9. De brugte faktorer er sat til: kf=1,183 og vat=1,25, hvor kf er
forrentningsfaktoren på kapital og vat er afgiftstrykket. Valget af forrentningsfaktoren for ka-
pital er forklaret ovenfor. For de betragtede varer og tjenester, som købes eller sælges, er det
mest nærliggende at antage, at der skal svares almindelig moms, og det er begrundelsen for den
valgte værdi af vat-faktoren.

Til investeringer er medregnet både investering i sædvanlig forstand og uddannelse, altså inve-
stering i humankapital. På denne måde dækker investeringsbeløbene de områder, der kan gives
tilskud til. Værdisætningen af ejernes egen tid er ikke justeret. Det skyldes ikke, at justering på
dette område ikke kan komme på tale ved cost benefit analysen, men derimod, at der foreligger
flere muligheder, og posten er således åben for forhandling. Hvis ejerne alternativt havde lavet
andet arbejdet for sig selv, og som grænseprodukt netop havde haft den valgte skyggeløn, er
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det rigtigt ikke at korrigere. Hvis de havde arbejdet for andre til skyggelønnen, skulle der have
været ganget med afgiftstrykket på lønnen. Denne korrektionsfaktor sættes nedenfor under
omtalen af refugietelearbejde til 1,04 svarende til, at bidragene til arbejdsmarkedsfonde udgør
ca. 4 pct. af bruttofaktorindkomsten. Endelig er der den mulighed, at ejerne ville have arbejdet
mindre i en eller anden grad. For den del af tiden skulle skyggelønnen sættes til 0. At lade hele
lønnen gå ud af regnskabet for en del af arbejdstiden forudsætter, at ejerne i denne tid ikke ville
have foretaget sig noget som helst velfærdsforøgende, som der kunne sættes en skyggepris på.

Den privatøkonomiske kalkule kan danne baggrund for at vurdere virkningen af korrektioner-
ne. Med break-even antagelsen giver indtægter og udgifter et underskud, der netop svarer til
subsidierne, og det vil for mediehus sige, at:

Privatøkonomisk nutidsværdi før tilskud = -116.124.

Til sammenligning fås cost benefit nutidsværdi = -32.428.

Der er to faktorer, som trækker mod et mindre underskud (en større nutidsværdi). Den ene er
den lavere diskonteringsfaktor, og den anden er, at værdisætningen af egen arbejdstid ikke er
korrigeret. I modsat retning trækker korrektionen af investeringen med forrentningsfaktoren
for kapital. De sidste virkninger er illustreret i tabel 9.

Der skal knyttes nogle kommentarer til cost benefit beregningerne. Tabel 9 viser, at forbruget
af egen arbejdstid for ejerne vejer over 50 pct. på projektets udgiftsside, så cost benefit bereg-
ningen er meget følsom over for, hvordan denne faktor korrigeres. Justeres der ned med fire til
fem procent, er det nok til at skabe balance forstået som en samlet nutidsværdi på nul. Det er
ovenfor sagt, at vi ikke for Danmark vil bruge en antagelse om ledige ressourcer, men Born-
holm har i de senere år udviklet sig til at være en markant arbejdsløshedslomme, og det er ikke
urimeligt at antage, at denne relative situation vil holde sig i nogle år og altså f.eks. i de fire til
fem år, som er projektets horisont, se også bemærkningerne i afsnit 4.2. Dette forhold trækker
i retning af, at cost benefit betragtningerne kan sige god for projektet.

Det kan endvidere bemærkes, at den ressourceperson, vi havde interview med om handlings-
planen, havde et højere skøn for meromsætningen i projektet, se afsnit 3.4. Der er faktisk tale
om, at omsætningen skulle forøges med omkring 50 pct. i forhold til break-even scenariet, og
et blik på tabel 9 viser, at det er langt mere, end der skal til for at opveje den negative nutids-
værdi af cost benefit beregningen på -32.428.

5.2 Refugietelearbejde

Tabel 10. Korrektioner af ikke diskonterede udgifter og indtægter for refugietelearbejde
Type Uden korrektion Med korrektion Korrektionsfaktor

Investering 222.459 328.961 kf, vat
Licenser, takster, service mv. 159.421 199.276 vat
Variabel service 792.000 990.000 vat
Variabel løn 540.000 561.600 4%
Omsætning 1.617.840 2.022.300 vat
Overskud før diskontering -96.040 -57.537
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Tabel 10 viser de ikke diskonterede tal for handlingsplanen om et refugietelearbejde. Der er
igen taget udgangspunkt i break-even scenariet, og det er valgt at se på den situation, hvor
ligevægten er nået ved at tilpasse prisen for en pakke til et på forhånd fastlagt volumen på to
solgte kurser pr. kvartal, jf. tabel 5. Gennem hele forløbet sælges der i alt 36 kurser til en pris
på DKK 44.940, og der er variable omkostninger knyttet til denne produktion på DKK 37.000
pr. kursus. Den post er, som vist i tabellen, delt på service og løn.

For mediehus var der tale om en tilregnet løn for ejernes egen arbejdsindsats, medens det her
drejer sig om løn til ansatte. Posten er korrigeret med den beskedne størrelse 1,04, som er 1
plus raten for det skønnede afgiftstryk på lønnen.

Idet vi gentager systematikken fra før, er resultatet af den privatøkonomiske kalkule for refugi-
etelearbejde et underskud lig med værdien af tilskuddene, så der fås:

Privatøkonomisk nutidsværdi før tilskud = -70.280.

Til sammenligning fås cost benefit nutidsværdi = -21.252.

Igen spiller det en afgørende rolle, at en stor post indenfor omkostningerne, nemlig lønnen,
justeres med en lavere sats end de øvrige poster. Og hertil kommer virkningen af, at der ved
cost benefit beregningen tilbagediskonteres med den lave sats på 3 pct.

For refugie-projektet har det været ressourcepersonens opfattelse, at der var tale om et nyt
produkt. Kurserne udbydes ikke på et eksisterende marked, men der skabes et nyt marked. Det
er ikke helt let at vurdere holdbarheden af dette synspunkt, men hvis der er hold i det, bør cost
benefit beregningen udbygges med en vurdering af et konsumentoverskud. Naturligvis kender
vi ikke efterspørgselskurven, men en forsigtig antagelse kunne være, at efterspørgslen ville
falde helt bort, hvis prisen blev sat op med 10 pct. Figur 1 viser situationen, idet der afsættes to
kurser i kvartalet til prisen 44.940, og afsætningskurven er lagt lineært gennem dette punkt og

punktet 1,1×44.940 på ordinataksen. Som sagt er det et forsigtigt skøn, idet konstruktionen
indebærer, at priselasticiteten i afsætningspunktet er 10, altså antager en meget høj værdi. Tre-
kanten med arealet 4.494 er konsumentoverskuddet. Tilbagediskonteret for hele perioden på
4,5 år med kalkulationsrenten 3 pct. fås:

Nutidsværdi af konsumentoverskuddet = 75.406.

Det giver en samlet cost benefit nutidsværdi = 75.406 - 21.252 = 54.154.

Inddragelse af konsumentoverskuddet, som i givet fald ikke kan være meget mindre end det,
der her er regnet med, medfører altså, at projektet får en positiv nutidsværdi, eller med andre
ord, at det bliver rentabelt. Yderligere særlige kommentarer, verbale korrektioner om man vil,
bliver meget i stil med det sagte vedrørende mediehus: lønnen skal ikke justeres meget ned for,
uden hensyntagen til konsumentoverskuddet, at få en ikke-negativ nutidsværdi, og ressource-
personen for refugiehandlingsplanen skønnede en omsætning (pris pr. pakke kombineret med
salg), som ville give et klart overskud allerede for den privatøkonomiske beregning.
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Figur 1. Konsumentoverskud for refugietelearbejde
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5.3 Turistinformations- og bookingsystemer

Det resterer at omtale den offentlige handlingsplan, turistinformations- og bookingsystemer, og
der kan i dette tilfælde være grund til, at holde kommentarerne helt på det verbale plan. Årsa-
gen er, at ressourcepersonerne i dette tilfælde slet ikke har udtalt sig om afsætningssiden. Be-
tragtningerne om rentabilitet ovenfor i forbindelse med tabel 5 er derfor så at sige for forfatter-
nes egen regning. Hele projektet kan karakteriseres med få ord:

Meget kort projektperiode, 1,5 år.
(Praktisk taget) alle omkostninger går til løn.
Måleenhed for indtægter er udenlandske turistdøgn på Bornholm.

Forrentningsfaktoren for kapital er på grund af den korte tidshorisont tæt på 1, se ovenfor un-
der 5, punkt c, men det vil næppe være rimeligt at bruge denne korrektion overhovedet, når
udgifterne er løbende lønudbetalinger. Derimod kunne lønnen reguleres op med 4 pct., som det
blev gjort for refugietelearbejde, og, hvad der er vigtigere, så kunne der være tale om at bruge
en beregningspris et sted mellem nul og markedslønnen. Begrundelsen for det sidste må igen
være den store arbejdsløshed på Bornholm. Endelig skal indtægterne regnes inklusive moms,
sådan som det sker automatisk, når der bruges en statistisk oplysning om, hvor stort et penge-
beløb en turist giver ud pr. døgn. Den sidste cost benefit korrektion er allerede foretaget med
det behov for turistdøgn, som er angivet i tabel 5.

Investeringsprojektet turistinformations- og bookingsystemer er indiskutabelt en fordel for
Bornholm, hvor det skaber værditilvækst. Sættes beregningsprisen for arbejdskraft tæt ved nul
vil det også indiskutabelt være rentabelt i cost benefit forstand. Men ud over disse kommenta-
rer er det svært at føje noget til det i afsnit 3.4 anførte.
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6. Afsluttende kommentar til projektet Bornholms
Teknologiske Udvikling

Sidst på året 1997 kom rapporten,13 hvor de seks personer i forskergruppen runder arbejdet af.
Det fremgår klart, at projektets teoretiske referenceramme primært skal findes indenfor socio-
logi, organisationsteori og institutionel eller historisk økonomi. Vi har været tilknyttet projek-
tet som konsulenter og har set på de oplysninger, vi har fået forelagt eller indhentet ud fra hen-
holdsvis en ren driftsøkonomisk og en ren nationaløkonomisk synsvinkel.

På denne baggrund er det naturligvis ikke meningen at vores analyse skal kritisere eller rose
projektet. Men vi finder, at vi kan komme med enkelte kommentarer, der for vores vedkom-
mende er afsluttende. Inden for projektet er der en empirisk del, som er en naturlig forudsæt-
ning for de investeringsplaner, vi har analyseret. Specielt indeholder Teknologianvendelse og
-fornyelse i Bornholms erhvervsliv14 i høj grad materiale, der fagligt hører til indenfor økono-
misk samfundsbeskrivelse. Beskrivelsen af udvalgte dele af det bornholmske erhvervsliv bliver
en naturlig baggrund for handlingsplanerne vedrørende brug af ny informationsteknologi, lige-
som den sandsynliggør rationaliteten bag de formulerede forslag til investeringer.

Derfor er det skuffende, at vores analyse i så høj grad og på grund af den faktiske udvikling har
fået en hypotetisk karakter og vel at mærke ikke hypotetisk i den forstand, at resultatet af inve-
steringer er usikkert, men i den forstand, at planerne forbliver hypoteser. Som det er omtalt i
afsnit 4.3, føres de beskrevne private investeringer ikke ud i livet. Især skibstegnestue, medie-
hus og refugie har på tidspunkter under projektforløbet forekommet temmeligt konkrete, og
der har derfor tegnet sig det perspektiv, at det på længere sigt ville være muligt at sammenligne
resultater af faktisk økonomisk aktivitet med de forventninger, som blev stillet til planerne.

                                               
13 Storgaard m.fl., 1997.
14 Storgaard m.fl., 1996.
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Appendiks
Det undersøges, hvordan nutidsværdierne af en investering afhænger af afskrivningssats og sats
for tilskud. Som sammenligningsgrundlag bruges en finansiel investering. Her vælges en fem-
årig annuitet. Som en lettelse er det valgt at regne kontinuert.

Idet r står for renten og B er et udtryk for nutidsværdi af en ydelse på 1, gælder det, at:

( )B
r

e r= − −1
1 5 ,

Renten (t) = 1 5− − −e r t( )  og afdraget (t) = e r t− −( )5 . t er tidspunktet, 0 ≤ t ≤ 5

Med skattesats s fås:
Ydelse (t) = ( )( ) )5()5(11 trtr ees −−−− +−−

=1 5− + − −s se r t( )

Ved tilbagediskontering med efter skat renten r s( )1−  fås

dtesesB tsrtr )1(5

0

)5(
1 )1( −−−−∫ +−=

som fører til:

( )B
r

e r
1

51
1= − −

eller
B B1 =

Beskatning af renten påvirker naturligvis ikke nutidsværdien, når der diskonteres med den
skattereducerede rentefod.

For en maskine, hvor der saldoafskrives med α, er overlevelseskurven:
Be t−α ,

og afskrivningen er den negative hældning heraf:

Afskrivning (t) = − =− −d

dt
Be Bet tα αα

B fra annuiteten med ydelse 1 bruges altså som parameter: maskinens pris.

Vedrørende afskrivningen ses der på to varianter. I den første afskrives der gennem uendelig
lang tid. Det svarer til, at virksomheden føres videre, så selv om maskinen udrangeres, må virk-
somheden have tålmodighed med afskrivningen. Med en femårig horisont og 30 pct. saldoaf-
skrivning er den største del af maskinens pris naturligvis afskrevet ved periodens udløb, nemlig

83 pct. Med kontinuert regning svarer α = 0,36 ret præcist til 30 pct. reglen.
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Den løbende ydelse efter skat bliver:

( )1 1− − −s Be tα α

idet niveauet for den nominelle nettoomsætning fastsættes på 1 for en femårig periode. Der fås:

( )B s e dt s Be e dtr s t r s t
2

1 1

00

5
1= − +− − − − −∞

∫∫ ( ) ( )α α

= ( )1
1

1
5 1

r
e

s B

r s
r s− +

+ −
− −( )

( )

α
α

Første led er nutidsværdien af fem års indtjening med intensiteten (1-s). Andet led er værdien af
afskrivningerne.

Idet der skrives B2(α) for nutidsværdien som funktion af α fås:

( )B
r

e Br s
2

5 10
1

1( ) ( )= − <− −

( )
( )[ ]

dB

d

rs s B

r s

2
2

1

1
0

α α
=

−

+ −
>

Med de givne forudsætninger giver beskatning uden afskrivninger en lavere nutidsværdi end
referenceværdien B.

Det er ikke ligetil analytisk at bestemme α, så B = B2(α). Med forudsætningerne r = 0,07 og s
= 0,5 er følgende beregnet:

a B2/B
0 0,544
0,1 0,914
0,2 0,969
0,3 0,991
0,36 0,999
0,4 1,003

∞ 1,043

For den betragtede femårige modelinvestering er det iøjnefaldende, at allerede en ufordelagtig
afskrivningssats (kontinuert) på 10 pct. kun sætter 8,6 pct. af investeringen over styr. Med

skattelovgivningens sats på 36 pct. (kontinuert) er der ækvivalens og ved straksafskrivning, α
→ ∞, vindes 4,3 pct.

I den anden variant af afskrivningsmodellen antages det, at regnskabet gøres endeligt op efter
fem år; virksomheden lukker, og det konstateres, at scrapværdien er nul. Teoretisk set kan det
synes tilfredsstillende, at den første models sammenblanding af en endelig og en uendelig hori-
sont undgås.

Den løbende indtjening efter skat er igen:

( )1 1− − −s Be tα α
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Nutidsværdien heraf plus skatteværdien af slutafskrivningen er den samlede nutidsværdi af in-
vesteringen. Som notation indføres ( )$r r s= −1 .

( )B s s Be e dt sBe et rt r
3

5 5

0

5
1= − + +− − − −∫ α α α$ $

( ) ( )( ) ( )= − +
+

− +− − + − +1
1 15 5 5

r
e

s B

r
e sBer r r$ $ $

$

α
α

α α

For at finde betydningen af α ses der på:
( )

( )
( )( ) ( ) ( )dB

d

r sB sB

r
e

sB

r
e sBer r r3

2

5 5 51 5 5
α

α α

α

α
α

α α α=
+ −

+
− +

+
−− + − + − +$

$ $
$ $ $

Med nogle mellemregninger fås, at fortegnet af B3 afhænger af udtrykket U:
 ( ))r(eU r ˆ51)ˆ(5 ++−= + αα

Da xe har hældningen 1 for x = 0, gælder det, at U>0.

Konklusionen er, at

03 >
αd

dB

Med forudsætninger som ved den foregående opstilling findes følgende numeriske beskrivelse
af B3 :

a B3 /B

0 0,963

0,1 0,980

0,2 0,992

0,3 1,001

0,36 1,005

0,4 1,008

∞ 1,043

I forhold til forløbet for B2 bemærkes, at for α = 0 tjenes sB som en skattebesparrelse efter fem

år. Ved gældende afskrivningssats, α =0,36, er der igen næsten ækvivalens.

α → ∞ eller straksafskrivning giver naturligvis samme resultat som før.

Det antages, at der ydes et tilskud til investeringen med satsen β.

Tilskud = βB

For at sikre sammenligningsgrundlaget sættes den løbende indtjening før skat til 1-β, idet

( ) BBBe
r

B r =−+=−
−

+ − )1(1
1 5 ββ

β
β

Det vælges her kun at bruge den anden afskrivningsmodel.
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Løbende indtjening, eller ydelse efter skat bliver:
Ydelse (t) ))1(()1( tes ααβββ −−−−−=

( )[ ]∫ +−−− +−−−−+−=
5

0

)ˆ(5ˆ
4 )1()1()1( rtrt sBedteessBB αααββββ

)ˆ(5)ˆ(5ˆ5 )1(
ˆ

)1(
1

)1( rrr sBee
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sB
e

r
sB +−+−− +−

+
+−

−
+−= αα

α
αβ

β

Bemærk, at

034 >=
αα d

dB

d

dB

Endvidere fås ved at differentiere med hensyn til tilskudsprocenten

)1(
ˆ

1
)1( ˆ54 re

r

s
sB

d

dB −−
−

−−=
β

( ) 0)ˆ()1( <−−= rBBs

)ˆ(rB  er nutidsværdien ved renten rr <ˆ af modellens femårige annuitet med ydelsesintensitet 1.
Med den valgte form for ækvivalens af indbetalingsstrømmen aftager nutidsværdien med satsen
for tilskud. Dette er næppe, hvad intuitionen ville sige, men fordelen af tidlige indbetalinger
overskygges af, at også beskatningen kommer hurtigt.

Bemærk, at B4 (β) for β = 0, altså B4 (0) = B3 (α). Faldet af B4 for stigende β tager for ethvert 

α sit udgangspunkt i B3 . Følgende tal svarer til α=0,36

β B4 /B

0 1,005
0,1 1,001
0,2 0,997
0,3 0,992

0,4 0,988
0,5 0,984
1 0,962

Gennemgangen her viser, at simple beregninger af nutidsværdi uden hensyntagen til skat er
meget robuste for den modeltype, som kan siges at være repræsentativ for BTU handlingspla-
nerne: kort tidshorisont (op til fem år), nominel rente på 7 pct., skattesats på 50 pct. og gængs
sats for saldoafskrivning.

Afslutningsvis kan det bemærkes, at den formulerede model med varianter kan bruges som
udgangspunkt for at belyse virkninger af ændringer i investeringsperiode og skattesats.


