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Program
09.00-09.10

Velkomst
v. Joachim B. Olsen (LA), formand for Finansudvalget

09.10-09.25

Effekter af størrelsen og sammensætningen af offentlige
udgifter på vækst og ulighed på langt sigt
v. Jean Marc Fournier, økonom i OECD (Public Economics Division)
Der er evidens for, at ændringer i størrelsen, sammensætningen og
effektiviteten af offentlige udgifter kan have store potentielle effekter
på vækst og ulighed. Oplægget vil give eksempler på effekter af
ændringer i uddannelsesoutcomes, offentlige investeringer,
familieydelser, pensionsudgifter og offentlige tilskud på vækst eller
indkomstfordelingen. Disse effekter er estimeret ved brug af
tværsnitsdata for en række lande og angiver derfor gennemsnitlige
effekter. Udover gennemsnitlige effekter, er der også tegn på, at
landespecifikke karakteristika har en betydning.

09.25-09.40

Offentlig sektor og økonomisk performance
v. Torben M. Andersen, professor ved Institut for Økonomi, Århus
Universitet
Betydningen af den offentlige sektor for økonomiens performance
kan ikke vurderes ud fra det samlede udgiftstryk eller skattetryk men
afhænger af sammensætningen af både udgifter og indtægter.
Nyere empirisk forskning om betydningen af forskellige udgiftstyper
for økonomisk performance diskuteres.

09.40-09.55

Spørgsmål og debat

09.55-10.10

Samfundsøkonomiske effekter af offentlige udgifter – hvad ved
vi teoretisk og empirisk?
v. Otto Brøns-Petersen, analysechef i CEPOS
Hvad findes der af økonomisk viden om, hvordan de offentlige
udgifter virker på bl.a. økonomisk vækst, incitamenter og adfærd
samt samfundsøkonomi? Hvad er der tradition for at medregne i og
uden for centraladministrationen, og kan det gøres bedre?
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10.10-10.25

Dynamiske effekter af offentlige udgifter
v. Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
I oplægget behandles kort den asymmetri mellem virkninger af
skatteændringer og udgiftsændringer, som eksisterer i dag. Herefter
præsenteres kort afledte effekter af offentlige udgifter indenfor tre
områder, som AE har arbejdet intensivt med. Det drejer sig om
udgifter til uddannelse, børnepasning og infrastrukturinvesteringer.

10.25-10.45

Spørgsmål og debat

10.45-11.05

Pause

11.05-11.20

Bredere økonomiske effekter af transportinvesteringer
v. Martin H. Thelle, direktør i konsulentfirmaet Copenhagen
Economics
Oplægget baserer sig på en rapport udarbejdet for
Transportministeriet om, hvordan bredere økonomiske effekter kan
indregnes i praksis. Anbefalingerne bygger på best practice fra
blandt andet Storbritannien. Lignende anbefalinger er også fremført
af Produktivitetskommissionen. Rapporten anviser, hvorledes disse
principper kan anvendes i praksis i danske cost-benefit analyser af
transportprojekter

11.20-11.35

Hvad ved vi om adfærdsmæssige effekter af offentlige sociale
udgifter?
v. Miriam Wüst, Seniorforsker på SFI
Oplægget tager udgangspunkt i forskningsviden (og behov for viden)
om sociale indsatser for børn og familier (primært dagtilbud og tidlige
sundhedsindsatser som sundhedsplejersker). Med afsat i primært
danske studier og min egen forskning giver jeg et overblik over, hvad
vi ved om effekter af tidlige (offentlige) investeringer i børn og deres
familier og diskuterer hvad vi gerne vil vide, samt hvad det kræver at
opnå denne viden.

11.35-11.50

Debat

11.50-12.00

Afslutning
v. Joachim B. Olsen (LA), formand for Finansudvalget
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