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Estimation af markup i det danske erhvervsliv 
 

Baggrundsnotat vedrørende Dansk Økonomi, efterår 2005, kapitel II 

 
Notatet præsenterer estimationer af markup i forskellige danske er-
hverv. I estimationerne er der anvendt en metode udviklet af Roeger 
(1995), metoden har også været anvendt til estimation af markup i 
Dansk Økonomi E95. Der anvendes makrodata, og der estimeres 
markup på 17 ADAM erhverv. I den foretrukne relation deles data 
op med et niveauskift i 1997. Resultatet tyder på, at der i særlig grad 
er høj markup inden for finansiel virksomhed, nydelsesmiddelindu-
stri samt el, gas og fjernvarme. For landbrug, olieraffinaderier, jern 
og metalindustri, transportmiddelindustri samt for bygge og anlæg 
kan det ikke afvises, at prisen er lig marginalomkostningerne. I de 
fleste erhverv er niveauskiftet i 1997 ikke signifikant. Tilsyneladende 
er konkurrencen signifikant blevet forbedret inden for handel, mens 
den er signifikant forværret inden for nærings- og nydelsesmiddelin-
dustri. Pga. den korte tidsserie efter 1997 kan det dog være vanske-
ligt at identificere signifikante skift. Hvis der blot vurderes ud fra de 
estimerede markup, er konkurrencen tilsyneladende også forbedret 
væsentligt for el, gas og fjernvarme samt for finansiel virksomhed, 
men altså ikke signifikant.   

 

Formålet med estimationerne præsenteret her er at bestemme markupratioen for der-

igennem at vurdere, hvor stor konkurrenceintensiteten er i forskellige erhverv. 

 

I afsnit 1 skitseres baggrundsteorien for de gennemførte estimationer. I afsnit 2 gen-

nemgås de anvendte data. I afsnit 3 præsenteres resultaterne af estimationerne. I afsnit 4 

estimeres med rullende vindue, og i afsnit 5 konkluderes. 

 

1. Baggrundsteori 

Markup kan opgøres ved Lernerindexet, B, der er defineret ved B =  (P-MC)/P. Mar-

kupratioen, µ, er defineret ved at µ = P/MC. Forholdet mellem Lernerindexet og mar-

kupratioen er således givet ved at B =  1 – 1/ µ. Når markup i det følgende omtales, me-

nes markupratioen. Hvis markupratioen er lig en, er prisen lig marginalomkostningen 

svarende til under fuldkommen konkurrence. 

 

Tilgangen i estimationen svarer til en fremgangsmåde først anvendt af Roeger (1995) og 

senere gentaget af adskillige andre, herunder Det Økonomiske Råd (1995). 
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Estimationen tager sit udgangspunkt i beregning af totalfaktorproduktiviteten (TFP) 

vha. Solowresidualet (SR). Ideen stammer fra Hall (1986) og bygger på, at TFP kan 

beregnes ud fra både residualerne i såvel produktionsfunktionen som fra den duale om-

kostningsfunktion. Nedenstående summariske udledning af estimationsligningen baserer 

sig på Bjørn og From (1996). 

 

Udgangspunktet er en produktionsfunktion med konstant skalaafkast, hvor output (Yt) 

afhænger af arbejdskraft (Nt), kapital (Kt) og Hicks neutrale tekniske fremskridt (Et). 

 

                                                       ),( tttt KNFEY ⋅=                                                   (1) 

 

Hvilket kan omskrives til: 

 

                                                       )1,( tt AFEQ ⋅= ,                                                    (2) 

 

hvor Q og A er lig hhv. Y/K og N/K.  

 

Ved at tage 1. ordens differenser og omflytte kan dette omskrives til: 
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Ved at benytte definitionen af Lernerindekset kan det vises, at prisen vil være givet ved: 
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Ved at kombinere disse to, tage logaritmer og omflytte kan Solowresidualerne beregnes 

som: 

 

                                           )()1( tttt kyeBSR ∆−∆+∆−= ,                                           (5) 

 

hvor små bogstaver symboliserer, at der er taget logaritmer. 

 

For at udlede de duale residualer antages nu en generel omkostningsfunktion: 
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hvor Wt og Rt er omkostningen ved at anvende henholdsvis arbejdskraft og kapital.   

 

Marginalomkostningen er givet ved (G(�) er homogen af 1. grad): 
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Logaritmedifferetation af denne giver: 
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Ved brug af Shepards lemma kan dette simplificeres, idet Lw = �L/�W = LtEt/Yt, og 

�G/�R = KtEt/Yt: 
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Relationen mellem priser og marginalomkostninger er under forudsætning af konstant 

markup givet ved: 
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Ved hjælp af (9) og (10) kan de duale eller prisbaserede Solowresidualer (SRP) define-

res: 

 

                    ttttttttt eBrpBprwSRP ∆−+∆−∆−=∆−∆−+∆= )1()()1( αα ,              (11) 

 

hvor � er lønkvoten. 

 

Ved at fratrække SRP (relation (5)) fra SP (relation 11) og tilføje et fejlled fås (datering 

er herefter ignoreret af pladshensyn): 

 

             εαα +∆+∆−∆+∆=∆+∆⋅−−∆+∆⋅−∆+∆ ))()(()()1()()( rkpyBrkwnpy          (12) 
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I det ovenstående har det været antaget, at kun kapital og arbejdskraft blev brugt som 

input. Udvidelse af modellen til også at omfatte materialeinput er triviel. Resultatet bli-

ver: 

 

εβαβα +∆+∆−∆+∆=∆+∆⋅−−−∆+∆⋅−∆+∆⋅−∆+∆ ))()(()()1()()()( rkpxBrkpmwnpx m  

(13) 

 

hvor m og pm er mængde og pris for materialer, og � er materialekvoten. 

 

Denne relation kan umiddelbart estimeres med OLS. 

 

Venstresiden i (13) kan opfattes som den del af den nominelle værditilvækst, der kan 

tilskrives vækst i totalfaktorproduktiviteten, mens højresiden kan opfattes som væksten i 

det nominelle output/kapital forhold.  

 

Hvis den beregnede parameter B er signifikant forskellig fra 0, er markup signifikant 

forskellig fra 1, dvs. signifikant forskellig fra fuldkommen konkurrence.    

  

De estimerede markup giver ikke et perfekt billede af omkostningen ved konkurrence-

mangel. F.eks. siger den ikke noget om graden af produktionsineffektivitet, der kan føl-

ge af mangelfuld konkurrence. Finansielle aktiver indgår ikke som en del af kapitalap-

paratet i estimationen. Særligt for de finansielle erhverv kan dette være et problem, da 

en væsentlig del af deres aktiver er finansielle. Også aflønning af andre immaterielle 

aktiver, f.eks. royalties kan give anledning til en overvurdering af markup. Den bereg-

nede markup kan derfor være overvurderet. En manglende konkurrence kan give sig 

udslag i en højere aflønning af arbejdskraft, dvs. en lav markup er ikke nødvendigvis 

udtryk for fravær af konkurrenceproblemer. Desuden er det nødvendigt at antage kon-

stant skalaafkast. Denne antagelse forekommer rimelig, når der anvendes makrodata. 

Endelig er det nødvendigt at antage konstant markup i estimationsperioden,  hvilket 

ikke nødvendigvis er tilfældet. 

 

2. Data 

Der estimeres markup på 17 erhverv i Danmark. Disse svarer til erhvervene i ADAM 

banken pånær erhvervene Boligbenyttelse og Offentlige tjenester, som er udeladt. Der 

anvendes i det følgende ADAM’s brancekoder for de forskellige erhverv.  

 

Lønomkostningen, w, er specificeret som ADAM variablen L1, dvs. lønsum plus ikke-

varefordelte afgifter vedr. lønsummen. Således udgør lønomkostningen hele arbejdsgi-

verens udgift ved at anvende arbejdskraft. Herudover indeholder lønomkostningen et 
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imputeret udtryk for aflønning af selvstændige beregnet på baggrund af den gennem-

snitlige lønomkostning for de ansatte i det enkelte erhverv. Kilden tilhørende arbejdsin-

put, N, er ADAM variablen HQ1. 

 

Omkostningen ved at holde kapital, r, er beregnet på baggrund af ADAM variblene 

UIM og UIB, der udtrykker usercost for kapital i hhv. maskiner og bygninger. Ligesom 

for lønomkostningen er der således tale om den samlede udgift ved at holde kapital. Den 

tilhørende kapitalstørrelse, K, er beregnet som summen af ADAM variablene FKM og 

FKB, der er hhv. maskin- og bygningskapital.  

 

Tilsvarende for energi- og materialeinput indeholder prisen på disse, PM, samtlige ud-

gifter ved varekøb. Der er anvendt ADAM variablen PV. Kilden til mængden af materi-

aleinput, M, er ADAM variablen FV. 

 

Outputprisen er beregnet på baggrund af ADAM varablen PX, der angiver markedspri-

sen på produktionsværdi. Fra denne er trukket et udtryk for udgifter (afgifter), der ikke 

er indeholdt andre steder i omkostningsfunktionen. Som udtryk for outputmængden, X, 

er anvendt ADAM variablen FX. 

 

Samtlige data findes for årene 1966-2004. 

 

3. Estimationsresultater 

Alle estimationerne er som i relation (1) gennemført uden konstantled, og der er estime-

ret med robuste standardafvigelser. 

 

Ligning (12) er estimeret for de 17 erhverv nævnt i afsnit 2. I første forsøg er markup 

estimeret på hele perioden 1966-2004. 

 

Det gælder i denne og de efterfølgende relationer, at markup for energiudvinding ikke 

har kunnet estimeres tilfredsstillende.  

 

Det umiddelbare resultat er, at prisen er forskellig fra marginalomkostningen i alle er-

hverv bortset fra landbrug. De øvrige erhverv falder i tre grupper: I olieraffinaderier, 

næringsmiddel, transportmiddel og bygge og anlæg er der tale om en beskeden markup. 

I el, gas og fjernvarme samt i finansiel virksomhed er der tale om en betydelig markup, 

mens der for de øvrige er tale om en mere moderat markup på 14 - 29 pct. 
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Tabel 1 Markup for hele perioden 

 Markup Signifikant forskellig fra 1, 

5 pct. niveau 

Landbrug 1,05 nej 

Energiudvinding . . 

Olieraffinaderier 1,05 ja 

El, gas og fjernvarme 1,70 ja 

Næringsmiddel 1,09 ja 

Nydelsesmiddel 1,29 ja 

Leverandør til byggeri 1,28 ja 

Jern og metal 1,12 ja 

Transportmiddel 1,06 ja 

Kemisk mv. 1,19 ja 

Anden fremstilling 1,14 ja 

Bygge og anlæg 1,08 ja 

Handel 1,22 ja 

Søtransport 1,21 ja 

Anden transport mv. 1,17 ja 

Finansiel virksomhed 1,71 ja 

Andre tjenesteydende 1,20  ja 

Anm.: Der er anvendt enkeltsidet test. 

Kilde: Egne beregninger. 

 

 

For at tjekke om der er sket et skift i konkurrenceintensiteten tilføjes en multiplikativ 

dummy. Der kan argumenteres for, at der kan være sket et skift i konkurrenceintensite-

ten i forbindelse med, at konkurrenceloven blev ændret til at være baseret på et forbuds-

princip, dvs. et skift fra omkring 1997.  

 

Resultaterne af estimationerne med dummy i 1997 fremgår af tabel 2. 

 

Pga. den korte periode, der estimeres på under den nye konkurrencelov, er der i f.eks. 

transportmiddel og i el, gas og fjernvarme estimeret betydelige markup, som dog ikke er 

signifikant forskellige fra 1. 
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Tabel 2 Markup estimeret med niveauskift i 1997 

 Markup  

1966 -1996 

Markup 

1997-2004 

Markup 

(1997-2004) 

signifikant 

forskellig 

fra 1, 5 pct. 

niveau 

Signifikans 

af niveau-

skift i 1997, 

5 pct.  

niveau 

Durbin-

Watson 

Landbrug 1,03 1,15 nej nej 1,86 

Energiudvinding . . . . . 

Olieraffinaderier 1,05 1,02 nej nej 2,51 

El, gas og fjernvarme 1,70 1,37 ja nej 1,70 

Næringsmiddel 1,08 1,25 ja ja 2,45 

Nydelsesmiddel 1,25 1,73 ja ja 2,49 

Leverandør til byggeri 1,28 1,26 ja nej 1,25 

Jern og metal 1,12 1,08 nej nej 2,71 

Transportmiddel 1,05 1,28 nej nej 1,90 

Kemisk mv. 1,17 1,27 ja nej 2,11 

Anden fremstilling 1,13 1,2 ja nej 2,39 

Bygge og anlæg 1,08 1,00 nej nej 2,68 

Handel 1,24 1,09 ja ja 2,03 

Søtransport 1,22 1,16 ja nej 2,41 

Anden transport mv. 1,17 1,25 ja nej 1,86 

Finansiel virksomhed 1,72 1,49 ja nej 2,68 

Andre tjenesteydende 1,2 1,23 ja nej 1,85 

Anm: Der er anvendt enkeltsidet test. 

Kilde: Egne beregninger. 

 

 

Inden for handel er der sket en signifikant reduktion af markup, mens der inden for næ-

rings- og nydelsesmiddelindustrien er sket en signifikant forringelse af konkurrencen, 

således at nydelsesmiddelindustrien efter 1997 har en høj markup (dette resultat bør dog 

ikke overfortolkes, jf. den korte estimationsperiode). Konkurrencen inden for finansiel 

virksomhed samt el, gas og fjernvarme er tilsyneladende forbedret, men forbedringen er 

ikke signifikant.  
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Durbin-Watson teststørrelserne tyder ikke generelt på store autokorrelationsproblemer. 

For at vurdere en eventuel tidsafhængighed mht. størrelsen af markup er estimationen 

med dummy i 1997 dog gentaget, men med en ARMA(1,1) specificeret. Resultatet 

fremgår af tabel 3. Det er dog ikke uden problemer at inkludere en ARMA, da det stri-

der mod antagelsen om konstant markup, dvs. estimaterne i tabel 3 kan ikke anvendes 

som estimater på markup, men hvis de ikke er væsentligt forskellige fra estimaterne i 

tabel 2, kan de medvirke til at kvalificere resultaterne i tabel 2. 

 

 

Tabel 3 Markup estimeret med niveauskift i 1997 og ARMA proces i restled 

 Mar-

kup  

1966 -

1996 

Mar-

kup 

1997-

2004 

Markup 

(1997-2004) 

signifikant 

forskellig 

fra 1,  

5 pct.  

niveau 

Signifikans 

af niveau-

skift i 1997,  

5 pct. niveau 

Signifi-

kans af 

AR-led,  

5 pct.  

niveau 

Signifi-

kans af 

MA-led,  

5 pct.  

niveau 

Landbrug 1,05 1,08 nej nej ja ja 

Energiudvinding . . . . . . 

Olieraffinaderier 1,09 1,02 nej nej nej nej 

El, gas og fjernvarme 1,71 1,23 nej nej nej ja 

Næringsmiddel 1,07 1,19 ja ja nej nej 

Nydelsesmiddel 1,25 1,66 ja nej ja ja 

Leverandør til byggeri 1,29 1,24 ja nej nej ja 

Jern og metal 1,11 1,11 nej nej nej nej 

Transportmiddel 1,07 1,28 nej nej ja ja 

Kemisk mv. 1,17 1,31 ja nej nej nej 

Anden fremstilling . . . . . . 

Bygge og anlæg 1,07 1,03 nej nej nej ja 

Handel 1,23 1,06 ja ja ja ja 

Søtransport 1,22 1,17 ja nej ja ja 

Anden transport mv. 1,16 1,26 ja nej nej nej 

Finansiel virksomhed 1,73 1,51 ja ja ja nej 

Andre tjenesteydende 1,2 1,25 ja nej nej nej 

Anm.: Der er anvendt enkeltsidet test. 

Kilde: Egne beregninger. 
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Det fremgår, at der i en del af erhvervene er signifikante AR- eller MA-led. Imidlertid 

ændrer parameterestimaterne sig kun i meget begrænset omfang, når der specificeres 

tidsafhængighed i restleddene. Dvs. det må konkluderes, at tidsafhængigheden i resulta-

terne i tabel 2 kun har en begrænset betydning for resultatet. 

 

For at vurdere, om den meget korte tidsserie har afgørende betydning for signifikansen, 

og om der skulle være sket et niveauskift på et andet tidspunkt, er estimationen gentaget 

med niveauskift i forskellige år. I tabel 4 er estimationen præsenteret, hvor der er anta-

get et niveauskift i 1990. Der findes ikke hændelser, der taler for, at et niveauskift netop 

skulle have fundet sted i 1990. 

 

Tabel 4 Markup estimeret med niveauskift i 1990 

 Markup  

1966 -1989 

Markup 

1990-2004 

Markup (1990-

2004) signifi-

kant forskellig 

fra 1,  

5 pct. niveau 

Signifikans af ni-

veauskift i 1990,  

5 pct. niveau 

Landbrug 1 1,15 nej nej 

Energiudvinding . . . . 

Olieraffinaderier 1,06 1,03 nej nej 

El, gas og fjernvarme 1,67 1,85 ja nej 

Næringsmiddel 1,1 1,07 ja nej 

Nydelsesmiddel 1,22 1,58 ja (ja) 

Leverandør til byggeri 1,26 1,31 ja nej 

Jern og metal 1,12 1,14 ja nej 

Transportmiddel 1,06 1,00 nej nej 

Kemisk mv. 1,16 1,23 ja nej 

Anden fremstilling 1,14 1,11 ja nej 

Bygge og anlæg 1,08 1,10 ja nej 

Handel 1,24 1,09 ja (ja) 

Søtransport 1,24 1,15 ja nej 

Anden transport mv. 1,17 1,15 ja nej 

Finansiel virksomhed 1,72 1,61 ja nej 

Andre tjenesteydende 1,20 1,15 ja nej 

Anm.: Der er anvendt enkeltsidet test. 

Kilde: Egne beregninger. 
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Betydningen af opdelingen i 1990 er forskellig for de forskellige erhverv. For de fleste 

erhverv er markup nogenlunde uændret før og efter 1990. For nydelsesmiddelindustrien 

er markup tilsyneladende steget, mens den er faldet for handel. Ingen af niveauskiftene 

er dog signifikante. Hvis estimationen gennemføres med estimation af en ARMA(1,1) 

proces findes dog et signifikant niveauskift for handel. Det må dog samlet set konklude-

res, at der tilsyneladende ikke har fundet et generelt niveauskift sted i 1990.  

 

4. Estimation med rullende vindue 

For at vurdere udviklingen i markup uden at bryde antagelsen om konstant markup i 

estimationen er det forsøgt at estimere med et 10 års rullende vindue.  

 

Det fremgår af figurerne, at der i den sidste del af estimationsperioden tilsyneladende 

har været en stigning i markup i en lang række erhverv. 

 

For nærmere at analysere udviklingen er det forsøgt at estimere en trend og en kvadra-

tisk trend for udviklingen i estimatet for markup. Resultatet af dette fremgår af tabel 5, 

hvor den prædikterede værdi for markup i perioderne 1966-1975, 1990-1999 og 1995-

2004 er angivet.  

 

Der er i perioden 1995-2004 særligt høje markup i el, gas og fjernvarme, nydelsesmid-

delindustri samt i finansiel virksomhed, hvilket harmonerer godt med estimationen for 

perioden 1997-2004 præsenteret i tabel 2.  

 

Det fremgår, at der for de fleste erhverv er såvel en signifikant trend som en signifikant 

kvadratisk trend.  Bemærk dog, at der i beregningen af signifikansen af trend og kvadra-

tisk trend ikke er taget højde for, at de enkelte observationer i estimationen også har en 

varians, dvs. estimaterne er mindre signifikante, end hvad der er angivet i tabellen. 

 

Det er kun landbrug og nydelsesmiddelindustri, der har haft stigende markup gennem 

hele perioden. Der har været en tendens til faldende markup i handel og søtransport. 

Med denne specifikation findes således langt flere erhverv med stigende markup end 

ved dummyestimationen præsenteret i tabel 2.  
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Tabel 5 Markup estimeret med 10 års rullende vindue 

 Markup

1966 – 

1975 

Markup

1990 - 

1999 

 

Markup 

1995-

2004 

Trend  

 

Kvadratisk 

trend 

Trend 

signifi-

kant 

forskel-

lig fra 0, 

5 pct. 

niveau 

Signifikans 

af niveau-

skift i 1990, 

5 pct.  

niveau 

Landbrug 0,83 1,25 1,28 1,39 -0,00034 ja ja 

Energiudvinding . . . . . . . 

Olieraffinaderier 0,94 1,07 1,00 2,70 -0,00068 ja ja 

El, gas og fjern-

varme 

 

1,89 

 

1,80 

 

2,00 -6,18 0,001 ja 

 

ja 

Næringsmiddel 1,16 1,10 1,16 -1,85 0,000092 ja ja 

Nydelsesmiddel 1,20 1,68 1,96 -4,97 0,0013 ja ja 

Leverandør til 

byggeri 

 

1,22 

 

1,30 

 

1,29 0,67 -0,00017 nej 

 

nej 

Jern og metal 1,12 1,17 1,20 -0,72 0,00018 nej nej 

Transportmiddel 1,12 1,09 1,19 -2,71 0,00068 ja ja 

Kemisk mv. 1,15 1,25 1,30 -0,64 0,00016 nej nej 

Anden fremstil-

ling 

 

1,20 

 

1,11 

 

1,16 -1,76 0,00044 ja 

 

ja 

Bygge og anlæg 1,20 1,11 1,24 -3,99 0,001 ja ja 

Handel 1,25 1,16 1,04 2,71 -0,00068 ja ja 

Søtransport 1,39 1,14 1,19 -2,89 0,00072 ja ja 

Anden transport 

mv. 

 

1,18 

 

1,17 

 

1,19 -0,419 0,0001 ja 

 

ja 

Finansiel virk-

somhed 

 

1,72 

 

1,64 

 

1,73 -2,82 0,0007 ja 

 

ja 

Andre tjenestey-

dende 

 

1,16 

 

1,16 

 

1,15 0,284 -0,00071 nej  

 

nej 

Anm.: Der er anvendt et enkeltsidet test. 

Kilde: Egne beregninger. 
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5. Konklusion og diskussion 

Den foretrukne estimation er den, der er præsenteret i tabel 2, dvs. med et skift i 1997.  

 

På denne baggrund kan det konkluderes, at der i særlig grad er markup i energifremstil-

ling, nydelsesmiddelindustrien og i den finansielle sektor. I olieraffinaderier og handel 

er der kun begrænset markup, mens der i alle øvrige erhvev sandsynligvis er markup i et 

eller andet omfang.  

 

Man bør være påpasselig med at fortolke resultaterne for energifremstilling. I hovedpar-

ten af den analyserede periode har størstedelen af denne sektor været reguleret efter 

hvile-i-sig-selv princippet, hvilket burde udelukke overnormal profit. På den baggrund 

kan det overraske, at der estimeres en betydelig positiv markup. En mulig forklaring er, 

at der i perioden har været en vækst i kapitalapparatets størrelse. Kombineret med at 

investeringer ikke har været lånefinansieret, men i stedet finansieret af tidligere henlæg-

gelser, betyder dette, at henlæggelserne i perioden har været større, end hvad der svarer 

til kapitalapparatet, hvilket kommer til at fremstå som en positiv markup. 
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