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BoligJobordningen – umiddelbar betydning for sort arbejde og gør-det-selv-arbejde
Analysehuset DAMVAD har opgjort den umiddelbare betydning af BoligJobordningen
for gør-det-selv arbejde og sort arbejde mv. Der er tale om et regneeksempel, som er forbundet med usikkerhed.
Beregningerne viser, at i fravær af BoligJobordningen ville 69 pct. af alle aktiviteterne
være blevet udført hvidt alligevel. Fem pct. af aktiviteterne ville være blevet gennemført
sort, mens 14 pct. af aktiviteterne ville være blevet gennemført som gør-det-selv-arbejde,
jf. figur 1. Der er ikke tegn på, at ordningen har øget arbejdsudbuddet i noget særligt omfang. Den tid, der er sparet ved mindre gør-det-selv-arbejde, er således tilsyneladende i
vidt omfang vekslet til mere fritid.
Figur 1. Betydningen for gør-det-selv-arbejde, sort arbejde mv. i fravær af BoligJobordningen –
umiddelbar betydning
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Kilde: DAMVAD

Det er vigtigt at huske, at opgørelsen ikke viser alle virkninger af ordningen – eller af at
indføre ordningen permanent. Således må ordningen i større eller mindre grad forventes
at føre til et skift i efterspørgslens sammensætning, dvs. at andre erhverv umiddelbart vil
opleve mindre aktivitet/beskæftigelse.
Samtidig er der tale om en midlertidig ordning gennemført i en periode med ledige ressourcer i økonomien. Derfor har ordningen medført, at nogle reparationsarbejder er rykket frem i tid for at få fordel af fradraget, ligesom fortrængningen af beskæftigelse i andre
erhverv har været mindre end i en normal konjunktursituation.
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Analysen har ikke fundet signifikante positive arbejdsudbudseffekter. Hvis ordningen var
permanent, ville meraktivitet i de berørte erhverv derfor efterhånden føre til en tilsvarende reduktion af aktiviteten i andre erhverv, herunder eksempelvis industrien, som er
udsat for international konkurrence.
Samtidig skal ordningen i givet fald finansieres. Hvis det sker med forvridende skatter,
kan den samlede strukturelle (langsigtede) effekt på beskæftigelse og arbejdsudbud være
negativ.
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