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RAPPORTENS HOVEDKONKLUSIONER 
 

Rapporten indeholder fire kapitler. I kapitel I samles vurde-
ringer og anbefalinger om den aktuelle økonomiske politik
med særlig fokus på emner, der har betydning for produkti-
viteten.  
 
Kapitel II giver en oversigt over udviklingen i produktiviteten.
Kapitlet diskuterer de potentielle langvarige effekter af coro-
nakrisen, de potentielle effekter af krigen i Ukraine samt de
mulige årsager til den svagt tiltagende produktivitetsvækst 
de senere år. 
 
Kapitel III undersøger udviklingen i konkurrencen i Danmark
fra 2000 til 2018. I kapitlet findes det, at virksomhedernes 
markedsmagt er steget i perioden. I kapitlet diskuteres også
betydningen af konkurrence for produktivitet. 
 
Kapitel IV undersøger en række mulige forklaringer på, at
virksomhedernes markedsmagt er steget. Det diskuteres 
blandt andet om udviklingen kan afspejle globalisering, nye 
teknologier og regulering. 
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RAPPORTENS 
HOVEDKONKLUSIONER 

Denne produktivitetsrapport fra De Økonomiske Råds formandskab, 
der udgør Produktivitetsrådet, består af fire kapitler. I det følgende gi-
ves en kort præsentation af rapportens konklusioner i hvert af kapit-
lerne. 
 
 

PRODUKTIVITETSRAPPORTEN 2022 

Kapitel I Aktuel økonomisk politik 
Kapitel II Udviklingen i produktiviteten 
Kapitel III Udviklingen i danske virksomheders 
 markedsmagt 
Kapitel IV Forklaringer på udviklingen i virksomhedernes 

markedsmagt 
 

 
 

KAPITEL I, AKTUEL ØKONOMISK POLITIK 

I kapitel I kommenteres aktuelle økonomisk-politiske forslag med rele-
vans for produktiviteten. Diskussionen er inddelt i fem områder. 
 
Først diskuteres tiltag i relation til udenlandsk arbejdskraft. Det drejer 
sig blandt andet om regeringens forslag om midlertidigt at gøre det let-
tere for danske virksomheder at tilgå udenlandsk arbejdskraft. Der 
kommenteres også kort på de mulige konsekvenser krigen i Ukraine 
kan have for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft. Dernæst kommen-
teres regeringens forslag om særligt at forhøje selskabsskatten for fi-
nansielle selskaber. 
 
Håndteringen af coronavirus og udformningen af hjælpepakker i for-
bindelse med fremtidige epidemier tages dernæst op. Blandt andet 
kommenteres nogle af anbefalingerne fra rapporten Principper for 
hjælpepakker ved nye epidemier, som i december 2021 blev fremlagt 
af en arbejdsgruppe under Erhvervsministeriet. Herefter følger en dis-
kussion af den nylige aftale om udflytning af uddannelsespladser. 

Udenlandsk 
arbejdskraft, 
særskat for 
finansielle 
selskaber, … 

… hjælpepakker  
ved fremtidige 
epidemier, 
udflytning af 
uddannelser … 
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Endelig behandles forskellige emner i relation til klimapolitik herunder 
den nødvendige drivhusgasbeskatning, der skal til for at opnå 70 pct.-
målsætningen. I forbindelse hermed kommenteres den første delrap-
port fra Ekspertgruppen for en grøn skattereform. 

KAPITEL II, UDVIKLINGEN I PRODUKTIVITETEN 

I kapitel II gives en oversigt over udviklingen i produktiviteten. Kapitlet 
diskuterer de potentielle langvarige effekter af coronakrisen, de poten-
tielle effekter af krigen i Ukraine samt de mulige årsager til den svagt 
tiltagende produktivitetsvækst de senere år. 
 
Produktivitetsudviklingen i 2020 og 2021 var kraftigt påvirket af corona-
pandemien med betydelige udsving til følge. Opgørelserne af såvel 
produktion som beskæftigelse er behæftet med usikkerhed og er præ-
get af usædvanlige bevægelser. I lyset heraf er det for tidligt at drage 
konklusioner om bagvedliggende årsager til den opgjorte udvikling. 
 
Der er en række forskellige årsager til, at coronapandemien kan få 
længerevarende effekter på produktivitetsudviklingen i Danmark. I ka-
pitlet følges der op på nogle af de kanaler, der blev diskuteret i kapitel 
III i den seneste produktivitetsrapport fra formandskabet. Det konklu-
deres blandt andet, at der ikke længere er grund til at forvente læring-
stab for folkeskoleelever af de coronarelaterede skolelukninger, lige-
som der ikke er grund til at forvente negative effekter af en længere 
periode med høj ledighed. Til gengæld er der tegn på, at omfanget af 
hjemmearbejde vil være højere fremover, hvilket kan være forbundet 
med effektivitetsgevinster. 
 
Krigen i Ukraine har realøkonomisk effekt, også i Danmark. Afhængig 
af krigens længde og udfald kan effekterne vise sig at være langvarige. 
Krigen og sanktionerne mod Rusland reducerer i første omgang råva-
retilgængeligheden og forårsager endnu en forstyrrelse af de interna-
tionale forsyningskæder, som i forvejen har været under et betydeligt 
pres under pandemien. Det øger råvarepriserne, hvilket alt andet lige 
dæmper efterspørgslen. På længere sigt kan krigen føre til mindsket 
samhandel, større forsvarsudgifter samt en omlægning af energiforsy-
ningen. Det kan give anledning til et produktivitetstab, idet det kræver 
omstilling i forbrug og produktion. 
 
 

… og klimapolitik 

For tidligt at  
drage konklusioner 
om produktiviteten 
i 2020-21 

Længerevarende 
effekter af 
pandemien 
diskuteres 

Krigen i Ukraine har 
realøkonomisk effekt 
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Timeproduktivitetsvæksten i Danmark aftog over en længere periode 
frem mod årtusindeskiftet. Det gav anledning til debat om, hvad de 
bagvedliggende årsager var og særligt om, hvorvidt den svage udvik-
ling ville fortsætte. Udviklingen de senere år tyder imidlertid på, at fal-
det er bragt til ophør, og der er i stedet tegn på en svagt stigende pro-
duktivitetsvækst.  
 
Lidt over halvdelen af produktivitetsfremgangen i perioden 2000-18 
kan tilskrives, at aktiviteten over tid flyttes mellem virksomheder. Det 
skyldes effekter fra nye henholdsvis lukkede virksomheder, men også 
fra forskydninger af aktiviteten i retning af eksisterende virksomheder, 
der er mere produktive. Den øvrige del af produktivitetsvæksten i peri-
oden kan tilskrives, at produktiviteten i de enkelte virksomheder er 
øget. Særligt mod slutningen af 2010’erne er der et stigende bidrag fra 
den interne vækst i virksomhederne. Det kan hænge sammen med, at 
danske virksomheder i stadigt større omfang deltager i den internatio-
nale arbejdsdeling og høster produktivitetsgevinster heraf. 

KAPITEL III, UDVIKLINGEN I DANSKE VIRKSOMHEDERS 
MARKEDSMAGT 

I kapitel III undersøges udviklingen i konkurrencen i Danmark. Samti-
dig diskuteres betydningen af konkurrence for produktivitet. 
 
Stærk konkurrence mindsker virksomhedernes markedsmagt, hvilket 
er til gavn for velfærd og produktivitet. Når konkurrencen er svag, vil 
virksomhederne kunne opkræve høje priser, hvilket vil reducere hus-
holdningernes forbrugsmulighederne og derigennem indebære en vel-
færdsomkostning. Stærk konkurrence holder omvendt priserne nede 
og tættere på virksomhedernes omkostninger. 
 
Samtidig kan stærk konkurrence anspore virksomhederne til at an-
vende de mest effektive arbejdsgange og nyeste teknologier. Dette sik-
rer et højt produktivitetsniveau i de enkelte virksomheder. Når konkur-
rencen er mere lige, er det også en fordel for produktiviteten, da ar-
bejdskraft og kapital finder anvendelse i de virksomheder, som anven-
der dem mest effektivt. Dette giver en effektiv ressourceudnyttelse på 
samfundsniveau. 
 
I kapitlet undersøges udviklingen i konkurrencen opgjort ved danske 
virksomheders markupper fra 2000 til 2018. Markupperne angiver i 
hvilket omfang, virksomhederne har sat deres priser højere end deres 
omkostninger. Hvis konkurrencen er svag, er markupperne høje, fordi 

Tegn på at faldet  
i produktivitets-
væksten er bragt  
til ophør 

Stort bidrag fra,  
at aktivitet  
flyttes mellem 
virksomheder 

Stærk konkurrence 
sikrer lave priser til 
gavn for velfærden 

Stærk og lige 
konkurrence øger 
produktiviteten 

Kapitlet anvender 
markupper til at 
belyse udviklingen  
i konkurrencen 



Rapportens hovedkonklusioner 

 6            Produktivitet, 2022 

virksomhederne har markedsmagt til at sætte højere priser end deres 
omkostninger giver anledning til. 
 
Hovedkonklusionen i kapitlet er, at danske virksomheders markupper 
er steget fra 2000 til 2018. I 2000 var priserne samlet set 5 pct. over 
omkostningerne, mens dette tal var steget til 18 pct. i 2018. Det peger 
på, at konkurrencen er blevet svagere. Forøgelsen i markupperne er 
størst i industrien, men der er også sket stigninger i servicebrancherne. 
 
Samtidig er forskellene mellem de enkelte virksomheders marked-
smagt forøget, hvilket kan medføre en mindre effektiv fordeling af ar-
bejdskraft og kapital blandt virksomhederne. Således er spredningen i 
markupperne steget. Denne udvikling kan skyldes, at nogle virksom-
heder har fået større fordele ved globaliseringen eller nye teknologier 
end andre, hvilket diskuteres i kapitel IV. 

KAPITEL IV, FORKLARINGER PÅ UDVIKLINGEN I 
VIRKSOMHEDERNES MARKEDSMAGT 

I kapitel IV undersøges en række mulige forklaringer på, at markup-
perne er steget for danske virksomheder. 
 
Globaliseringen indebærer samfundsøkonomiske gevinster og højere 
produktivitet. Øget international arbejdsdeling betyder, at varer og tje-
nester produceres de steder, hvor de fremstilles mest effektivt. Når en 
virksomhed handler med andre lande, kan den desuden tilegne sig ny 
viden om organisationsformer og teknologier, og derigennem øge pro-
duktiviteten. 
 
Globaliseringen bevirker, at danske virksomheder udsættes for øget 
importkonkurrence – det vil sige import af konkurrerende produkter og 
ydelser fra udlandet. Dette kan have bidraget til at mindske markup-
perne blandt danske virksomheder. 
 
Andre aspekter ved globaliseringen kan dog have bidraget til at øge 
markupperne. I en analyse i kapitlet findes det, at virksomhederne øger 
deres produktivitet og markupper, når de får bedre muligheder for at 
importere halvfabrikata eller varer til videresalg. Dette kan skyldes, at 
billigere importvarer giver dem en fordel, som andre virksomheder ikke 
har, fordi de importerer varer, der ikke har oplevet samme prisfald. 
 

Hovedkonklusion: 
Markupperne er 
steget 

Større spredning i 
markupper kan have 
mindsket 
effektiviteten 

Globalisering øger 
produktiviteten 

Øget 
importkonkurrence 
kan have mindsket 
markedsmagt 

Ulige fordele  
ved import af 
halvfabrikata kan 
øge markupperne 
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En anden analyse i kapitlet finder, at øget efterspørgsel efter eksport-
varer kan have øget danske virksomheders produktivitet og markup-
per. I analyseperioden fra 2000 til 2018 er der sket en forøgelse i ef-
terspørgslen efter de typer af varer, som produceres af danske virk-
somheder. Resultaterne indikerer, at større efterspørgsel efter en virk-
somheds varer, øger virksomhedens produktivitet og markup. Effekten 
på produktivitet kan eksempelvis skyldes læringsgevinster forbundet 
med handel. Sådanne gevinster kan have medført ulige konkurrence-
fordele til de virksomheder, som har oplevet øget efterspørgsel efter 
deres varer, og dermed øget markedsmagten.  
 
Samlet set er det vanskeligt at sige, om globaliseringen har påvirket 
markupperne positivt eller negativt. På den ene side kan importkonkur-
rence have reduceret virksomhedernes markedsmagt, på den anden 
side kan de ulige gevinster ved øget handel have øget nogle virksom-
heders markedsmagt. 
 
Under alle omstændigheder er der formentlig gevinster forbundet med 
globalisering i form af produktivitetsstigninger. Disse produktivitetsstig-
ninger giver lavere priser til forbrugerne og dermed højere velfærd. 
Men gevinsternes størrelse kan være blevet formindsket af, at de virk-
somheder, som oplever større produktivitet, også har fået mere mar-
kedsmagt. Dermed bliver prisfaldet, og således forbrugernes velfærds-
stigning, mindre, end det ville have været i en situation med stærkere 
konkurrence. 
 
I kapitlet diskuteres desuden betydningen af nye teknologier for kon-
kurrence. Nye teknologier er en af de primære drivkræfter bag øget 
produktivitet og dermed en fordel for virksomhederne og samfundet.  
 
Hvis nogle virksomheder drager større nytte af teknologierne end an-
dre, kan de øge deres markedsmagt og dermed mindske konkurren-
cen. Her er altså tale om en lignende mekanisme, som den der er be-
skrevet i tilfældet med globalisering. Undersøgelser fra andre lande 
peger på, at IT kan have givet større fordele til visse virksomheder og 
dermed øget markedsmagten. Det kan eksempelvis være store virk-
somheder, som drager nytte af stordriftsfordele ved udviklingen af soft-
ware til intern brug. I kapitlet undersøges, om noget lignende gør sig 
gældende i Danmark, men dette lader ikke til at være tilfældet. Til gen-
gæld viser eksisterende undersøgelser, at fremvæksten af robotter kan 
have bidraget til at øge markupperne. 
 

Øget efterspørgsel 
efter eksport  
fra danske 
virksomheder  
kan have øget 
markupperne 

Den samlede effekt 
af globalisering på 
konkurrence kendes 
ikke 

Men gevinsterne ved 
globalisering 
mindskes, hvis de 
giver mere ulige 
markedsmagt 

Nye teknologier øger 
produktiviteten, … 

… og hvis 
gevinsterne herved 
er ulige fordelt, kan 
det øge 
markupperne 
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Regulering er vigtig for konkurrencen, men der er ikke tegn på, at lov-
givningen er blevet mere konkurrencehæmmende i Danmark. Dermed 
findes der altså ingen indikation af, at ændringer i reguleringen kan 
forklare forøgelsen i markupperne. 
 
 
 
 
  

Stigningen i 
markupper skyldes 
næppe ændringer i 
reguleringen 
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KAPITEL I 
AKTUEL ØKONOMISK POLITIK 
 
Kapitlet præsenterer formandskabets vurderinger af aktu-
elle økonomisk-politiske tiltag af relevans for produktivite-
ten.  
 
Først diskuteres tiltag i relation til udenlandsk arbejdskraft, 
herunder regeringens forslag om midlertidigt at gøre det 
lettere for danske virksomheder at rekruttere udenlandsk 
arbejdskraft. Dernæst kommenteres regeringens forslag 
om en forhøjet selskabsskat for finansielle selskaber.  
 
Håndteringen af coronavirus og udformningen af hjælpe-
pakker i forbindelse med fremtidige epidemier tages der-
næst op. Herefter følger en diskussion af den nylige aftale 
om udflytning af uddannelsespladser.  
 
Endelig behandles den nødvendige drivhusgasbeskatning, 
der skal til for at opnå 70 pct.-målsætningen. I forbindelse 
hermed kommenteres den første delrapport fra Ekspert-
gruppen for en grøn skattereform. 
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AKTUEL ØKONOMISK POLITIK 

I det følgende vurderes aktuelle økonomisk-politiske tiltag af relevans 
for produktiviteten indenfor følgende områder: 
 

• Udenlandsk arbejdskraft 
• Forhøjet selskabsskat for finansielle selskaber 
• Håndteringen af coronavirus og hjælpepakker 
• Udflytning af uddannelsespladser 
• Klimapolitik  

 

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT 

Den aktuelle mangel på arbejdskraft i dansk økonomi har øget op-
mærksomheden i den politiske debat på tiltag, der giver virksomhe-
derne bedre adgang til udenlandsk arbejdskraft. Regeringen har i ja-
nuar 2022 sammen med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og 
Kristendemokraterne foreslået forskellige tiltag, der skal gøre det let-
tere for virksomhederne at rekruttere udenlandsk arbejdskraft.  
 
Udspillet indebærer blandt andet en midlertidig reduktion af beløbs-
grænsen i beløbsordningen på knap 75.000 kr. fra lige knap 450.000 
kr. i to år gældende fra juli 2022, jf. boks I.1. Ordningen regulerer virk-
somhedernes muligheder for at ansætte personer fra et land udenfor 
EU. I en undersøgelse finder Dam (2021), at en forøgelse af beløbs-
grænsen på 25.000 kr. i 2016 førte til et fald i tilgangen af udenlandsk 
arbejdskraft på ca. 200 personer over en treårig periode svarende til 
ca. 15 pct. af den samlede tilgang som følge af beløbsordningen. Det 
tyder på, at en sænkning af beløbsgrænsen vil kunne føre til en tilgang 
af udenlandsk arbejdskraft om end af en begrænset størrelsesorden. 

Regeringen vil gøre 
det lettere at tilgå 
udenlandsk 
arbejdskraft … 

… blandt andet  
ved at sænke 
beløbsgrænsen 
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BOKS I.1 UDSPIL TIL STYRKET INTERNATIONAL REKRUTTERING 

Regeringen har sammen med en række partier foreslået flere lempelser af mulighederne for at tilgå 
international arbejdskraft fra tredjelande (lande, der ikke er medlemmer af EU). Forslaget indeholder 
blandt andet følgende elementer: 
 
• Reduktion af beløbsordningens beløbsgrænse fra 448.000 kr. (i 2022-niveau) til 375.000 

kr. i perioden fra 1. juli 2022 til 1. juli 2024 
• Udvidelse af positivlisten for personer med en videregående uddannelse, således at ord-

ningen kommer til at omfatte flere stillingsbetegnelser  
• Flere virksomheder får adgang til fast-track ordningen, som giver en hurtigere mulighed for 

at ansætte. Blandt andet sænkes kravet for, at en virksomhed kan anvende ordningen fra 
20 til 10 fuldtidsansatte. 

 
De lempede regler vil kunne give opholds- og arbejdstilladelser i fem år. Nye opholdstilladelser i 
relation til de lempede krav kan imidlertid kun gives, så længe gennemsnittet af de forudgående tre 
måneders sæsonkorrigerede bruttoledighed ikke overstiger 3,75 pct. 
 

 
 
En øget tilgang af udenlandsk arbejdskraft kan bidrage til at øge pro-
duktiviteten. Udenlandske arbejdere kan medbringe ny viden og nye 
ideer, som kan føre til nye og mere effektive måder at organisere ar-
bejdet på. Endvidere kan mere udenlandsk arbejdskraft føre til, at den 
indfødte arbejdskraft kan anvende sine kvalifikationer mere effektivt. 
Det vil være tilfældet, hvis der er komplementaritet mellem indfødtes 
og den udenlandske arbejdskrafts kvalifikationer, eksempelvis på 
grund af forskelle i uddannelsesniveau og kompetencer. Udenlandsk 
arbejdskraft kan desuden føre til, at indfødt arbejdskraft med tilsva-
rende uddannelse og kompetencer flytter væk fra job med et højt ind-
hold af manuelt arbejde og over mod andre typer af job med mere kom-
plekse krav og højere lønninger, jf. Foged og Peri (2016).  
 
En øget tilgang af udenlandsk arbejdskraft kan imidlertid risikere at re-
ducere beskæftigelse og lønninger blandt indfødte med tilsvarende 
kvalifikationer og dermed have fordelingsmæssige konsekvenser. Det 
vil være tilfældet, hvis de kvalifikationer, den udenlandske arbejdskraft 
medbringer, er nære substitutter for den indfødte arbejdskrafts kvalifi-
kationer, således at udenlandsk arbejdskraft i et vist omfang vil for-
trænge den indenlandske arbejdskraft. I det omvendte tilfælde, hvor 
kvalifikationerne er komplementære til den indenlandske arbejdskrafts, 
kan øget tilgang af udenlandsk arbejdskraft forventes at have positive 
afsmittende effekter på den indfødte arbejdskrafts lønninger og be-
skæftigelse. 

Øget tilgang af 
udenlandsk 
arbejdskraft kan  
øge produktiviteten 

I nogle tilfælde kan 
udenlandsk 
arbejdskraft 
reducere løn og 
beskæftigelse  
blandt lavtlønnede 
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Resultaterne fra empiriske undersøgelser af konsekvenserne for løn 
og beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft i Danmark er ikke enty-
dige. Malchow-Møller mfl. (2012) finder eksempelvis, at lønnen faldt 
for ufaglærte danskere, når andelen af indvandrere steg på en arbejds-
plads. Foged og Peri (2016) finder omvendt, at såvel løn som beskæf-
tigelse for relativt lavtuddannede unge danskere steg, når andelen af 
ufaglærte flygtninge steg i en kommune. Det findes imidlertid også, at 
beskæftigelsen faldt for ældre ufaglærte. I en analyse i De Økonomiske 
Råds formandskab (2017) findes det, at der særligt på kort sigt er en 
negativ sammenhæng mellem stigninger i andelen af indvandrere ge-
nerelt på arbejdsmarkedet og beskæftigelsen blandt ufaglærte ind-
fødte i Danmark. Til gengæld peger resultaterne i De Økonomiske 
Råds formandskab (2017) på, at lønnen ikke reduceres for indfødte 
med en relativt lav løn, mens lønnen for indfødte i den midterste og 
øverste del af lønfordelingen kan stige lidt. I Malchow-Møller mfl. 
(2019) findes en positiv lønafsmitningseffekt af udenlandske eksperter. 
I årene efter, en virksomhed har ansat en højt specialiseret udlænding, 
sker der således en stigning i lønningerne til de øvrige højtuddannede 
medarbejdere.  
 
Mens det er vanskeligt at vurdere de fordelingsmæssige konsekvenser 
af en generelt øget tilgang af udenlandsk arbejdskraft, kan der ikke 
forventes at være betydelige indkomstfordelingsmæssige konsekven-
ser af en øget indvandring af personer med mellemhøje og høje ind-
komster, jf. De Økonomiske Råds formandskab (2017). Da beløbsord-
ningens beløbsgrænse i udgangspunktet er på knap 450.000, vil den 
foreslåede reduktion kunne øge tilgangen af udenlandsk arbejdskraft 
med mellemhøje indkomster. Det er derfor positivt, at beløbsgrænsen 
reduceres i en periode, men formandskabet anbefaler fortsat, at reduk-
tionen gøres permanent og ikke kun gælder en toårig periode. 
 
I tillæg til at tiltagene, som regeringen lægger op til, er midlertidige, skal 
de også kun være gældende så længe den sæsonkorrigerede brutto-
ledighed i gennemsnit over de tre forudgående måneder ikke oversti-
ger 3,75 pct., jf. boks I.1. Dermed indeholder forslaget et element af 
konjunkturafhængighed.  
 
I formandskabets forslag om en permanent reduktion af beløbsgræn-
sen, er der ikke lagt op til et sådant konjunkturafhængigt element, da 
dette ikke forekommer hensigtsmæssig. En reduktion af beløbsgræn-
sen har en strukturforbedrende karakter og bør ikke forstyrres af kon-
junkturudsvingene. Hertil kommer, at det nuværende system i forvejen 
indeholder væsentlige konjunkturdæmpende elementer. I perioder 
med stærk efterspørgsel og gode beskæftigelsesmuligheder i dansk 
økonomi, vil der således automatisk ske en øget tilgang af udenlandsk 

Empiriske resultater 
peger ikke i en 
entydig retning 

Reduktion af 
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arbejdskraft, hvilket vil lægge en dæmper på virksomhedernes mangel 
på arbejdskraft. Eksempelvis finder Basso mfl. (2018), at udenlandsk 
arbejdskraft udgør en væsentligt buffer i arbejdsstyrken i euroområdet 
– i den forstand at udenlandsk arbejdskraft er langt mere mobil og re-
agerer mere på lokale økonomiske udsving end den indfødte arbejds-
kraft. 
 
Krigen i Ukraine kan påvirke tilgangen af udenlandsk arbejdskraft. Der 
kan forventes et betydeligt antal ukrainske flygtninge til Danmark den 
kommende tid. Der blev i marts 2022 vedtaget en særlov i Folketinget, 
som skal give mulighed for, at flygtninge fra Ukraine hurtigt opnår op-
holdstilladelse. Dermed kan de også hurtigt få mulighed for at deltage 
på det danske arbejdsmarked. 
 
I et nyere studie af de seneste 40 års integrationspolitik peges der 
blandt andet på, at tidlig jobtræning kan få flygtninge hurtigere i be-
skæftigelse, jf. Arendt mfl. (2022). Merbeskæftigelsen forsvinder imid-
lertid efter en periode, og de personer, der har været i jobtræning, op-
når i den periode svagere danskkundskaber. Dette kan påvirke deres 
langsigtede beskæftigelsesmuligheder, så den langsigtede nettoeffekt 
på beskæftigelsen af jobtræning er usikker.  
 
Endvidere kan der med fordel hentes inspiration i de såkaldte branche-
pakker, der i perioden 2013-18 blev indført i 30 kommuner. Hensigten 
med disse var at matche nytilkomne flygtninge med lokale brancher 
(eksempelvis rengøring og pleje), hvor der var rekrutteringsudfordrin-
ger. Med branchepakkerne blev flygtningene også givet basale færdig-
heder rettet mod at kunne arbejde i den pågældende branche. Foged 
mfl. (2022) finder, at branchepakkerne bidrog til en betydelig forbedring 
af flygtningenes beskæftigelsesmuligheder. Et år efter ankomst var de 
berørte flygtninges beskæftigelsesrate således 5-6 pct.point højere 
sammenlignet med de flygtninge, der kom til landet, før ordningen blev 
indført. Efter to år var denne forskel på 10 pct.point. Dette svarer til en 
stigning i flygtningenes beskæftigelsesgrad på ca. 50 pct. 

FORHØJET SELSKABSSKAT FOR FINANSIELLE 
SELSKABER 

Regeringen har i februar 2022 præsenteret et forslag om en forhøjelse 
af selskabsskatten fra 22 pct. til 26 pct. for selskaber i den finansielle 
sektor. Forhøjelsen skal bidrage til at finansiere elementerne i aftalen 
om En ny ret til tidlig pension fra 2020. 
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Hvis en særskat ikke kan begrundes i tilstedeværelsen af markedsfejl 
knyttet til den pågældende sektor eller en særbehandling af sektoren i 
andre dele af skattesystemet, vil den medføre forvridninger, der svæk-
ker den samlede produktivitet.1 Derfor bør skatter, der udelukkende 
tjener et provenumæssigt formål, pålægges så brede skattebaser som 
muligt og ikke være rettet mod særlige aktiviteter eller sektorer. En 
særskat kan eksempelvis føre til, at de finansielle ydelser bliver dyrere, 
og at virksomheder og forbrugere derfor mindsker deres forbrug af fi-
nansielle ydelser. Samlet set trækker det i retning af, at der ud fra et 
samfundsøkonomisk synspunkt vil være et for lavt aktivitetsniveau i 
den finansielle sektor.  
 
En type af markedsfejl, der potentielt kan tale for en særlig skattemæs-
sig behandling, er en svag konkurrencesituation, der giver sig udslag i 
overnormal profit i den pågældende sektor. Der er forskellige indikati-
oner af, at der eksisterer overnormal profit i den finansielle sektor, jf. 
De Økonomiske Råds formandskab (2020). En særlig selskabsskat er 
imidlertid ikke særligt målrettet i forhold til at reducere en eventuel 
overnormal profit. Uanset om der eksisterer overnormal profit i den fi-
nansielle sektor, vil det være mere hensigtsmæssigt at beskatte sek-
toren ud fra en såkaldt ACE-skat (ACE: allowance for corporate 
equity). En sådan skat indeholder et fradrag i beskatningen således, at 
det normale afkast ikke beskattes – kun eventuel overnormal profit ind-
går i det endelige beskatningsgrundlag. Dette vil medføre færre forvrid-
ninger, end hvis særskatten udformes som en forhøjelse af den nuvæ-
rende selskabsskat. 
  

HÅNDTERINGEN AF CORONAVIRUS OG HJÆLPEPAKKER 

Covid-19 betegnes ikke længere som en samfundskritisk sygdom, men 
der er risiko for, at den kan blive det igen, ligesom der kan opstå andre 
epidemier. Det er derfor vigtigt at anvende erfaringerne fra det seneste 
par år til at vurdere, hvordan epidemier håndteres, så de samfunds-
økonomiske omkostninger bliver så begrænsede som muligt. 
 

                                                           
1) Det er ikke helt oplagt, om der samlet sker en over- eller underbeskatning af forbruget 

af finansielle tjenester. I De Økonomiske Råds formandskab (2020) peges der således 
på, at virksomheders forbrug af finansielle tjenester er overbeskattet, mens hushold-
ningernes forbrug er underbeskattet. 
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Sammenlignet med andre lande har omfanget af test i Danmark været 
meget stort. Det har lagt beslag på mange ressourcer, men kan have 
været en hensigtsmæssig del af den overordnede smittebekæmpel-
sesstrategi, jf. De Økonomiske Råds formandskab (2020). Det er imid-
lertid vigtigt, at disse tiltag såvel som de restriktioner, der indføres, lø-
bende evalueres, så det sikres, at samfundet får størst mulig gavn af 
de ressourcer, der anvendes, og at de mest effektive restriktioner ta-
ges i anvendelse. I forbindelse med den aktuelle pandemi har tiltagene 
og dataindsamlingen imidlertid ikke været tilrettelagt sådan, at indsat-
serne har kunnet evalueres tilfredsstillende. Dette er uheldigt, og frem-
over bør indsatser og dataindsamling tilrettelægges, så effektstudier 
muliggøres. En tilsvarende anbefaling findes i De Økonomiske Råds 
formandskab (2020).  
 
Verden over er det kun et fåtal af de gennemførte tiltag i forbindelse 
med coronakrisen, der efterfølgende har kunnet evalueres. Et over-
sigtsstudie fra 2022 finder eksempelvis, at der kun findes 41 randomi-
serede forsøg i relation til såkaldte ikke-farmaceutiske tiltag i forbin-
delse med coronapandemien, jf. Hirt mfl. (2022).  
 
Der er gode argumenter for, at den offentlige sektor i tilfælde af akutte 
sundhedskriser, som fører til aktivitetsbegrænsende restriktioner, stil-
ler hjælpepakker til rådighed for borgere og virksomheder – og det er 
vigtigt, at disse på forhånd kender rammebetingelserne ved en nedluk-
ning. Der er imidlertid også samfundsøkonomiske omkostninger ved 
hjælpepakker. Hvis de fastholdes for længe – også efter aktivitetsbe-
grænsende restriktioner er ophørt – kan de svække virksomhedsdyna-
mikken, da hjælpepakker reducerer sandsynligheden for, at mindre 
produktive virksomheder udkonkurreres af mere produktive virksom-
heder. Som illustreret i kapitel II har virksomhedsdynamik udgjort en 
væsentligt bestanddel af den samlede produktivitetsvækst. Forvent-
ningen om fremtidige hjælpepakker kan desuden føre til såkaldt moral 
hazard; hvis virksomhederne forventer, at de de facto er dækket af en 
forsikringsordning i tilfælde af en epidemi, svækkes deres incitamenter 
til at gøre sig modstandsdygtige over for sådanne episoder.  
 
I december 2021 fremlagde en arbejdsgruppe under Erhvervsministe-
riet, Principper for hjælpepakker ved nye epidemier, en rapport med 
anbefalinger inden for fire overordnede områder: 
 

• Brug af hjælpepakker 
• Design af hjælpepakker 
• Hurtig effekt af hjælpepakker 
• Reetablering af velfungerende markeder 
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Arbejdsgruppens anbefalinger inden for de fire områder præsenteres i 
boks I.2.  
 
Formandskabet er enig i flere af arbejdsgruppens vurderinger, herun-
der at hjælpepakker bør forbeholdes situationer, hvor der som følge af 
en akut sundhedskrise gennemføres tiltag af væsentlig aktivitetsbe-
grænsende karakter. Ligeledes er formandskabet enig i, at hjælpepak-
ker ikke bør anvendes ved almindelige konjunkturtilbageslag, ligesom 
hjælpepakker ikke bør kompensere for strukturelle ændringer i økono-
mien.  
 
Arbejdsgruppen peger også på, at generelle støtteordninger er at fore-
trække frem for mere målrettede ordninger. Dette begrunder arbejds-
gruppen med, at generelle ordninger er nemmere at anvende og ad-
ministrere, og at der automatisk tages hånd om virksomheder, der ikke 
umiddelbart er nedlukkede, men som er underleverandører til aktører 
i de berørte brancher. Formandskabet deler imidlertid ikke arbejds-
gruppens vurdering af, at generelle kompensationsordninger er den 
mest hensigtsmæssige måde at yde støtte på. Generelle kompensati-
onsordninger har en række omkostninger, som ikke i samme grad fo-
rekommer ved målrettede ordninger og som gør, at målrettede ordnin-
ger i almindelighed er mest hensigtsmæssige.  
 
Blandt andet risikerer man ved generelle ordninger at støtte virksom-
heder og brancher, der ikke er berørt af sundhedskrisen, men som af 
andre årsager oplever faldende efterspørgsel. Dermed kan hjælpepak-
ker komme til at svække strukturelle tilpasninger i økonomien. Gene-
relle ordninger forstærker desuden problemet med, at støtteordninger 
har en tendens til at tilskynde virksomhederne til at holde lukket for 
derved at kunne modtage kompensation. Endelig kan generelle hjæl-
pepakker forstærke det tidligere nævnte moral hazard-problem i form 
af, at virksomhederne i mindre grad påtager sig omkostningsfulde in-
vesteringer for at gøre deres forretningsmodeller modstandsdygtige 
overfor fremtidige epidemier.  
 
At kompensationsordninger kan have negative sideeffekter – i form af 
at de underliggende tilpasninger i økonomien svækkes, og af at virk-
somhedernes adfærd påvirkes i en uhensigtsmæssig retning – under-
støttes af to empiriske studier. Mattana mfl. (2020) finder, at lønkom-
pensationsordningerne i forbindelse med den første nedlukning i 2020 
særligt blev anvendt af personer i jobkategorier, der allerede før coro-
nakrisen oplevede svækkede beskæftigelsesmuligheder. Resultaterne 
i Borgensgaard (2022) peger på, at lønkompensationsordningen også 
blev anvendt af lønmodtagere, som virksomhederne ikke planlagde at 
afskedige. 
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BOKS I.2 PRINCIPPER FOR HJÆLPEPAKKER VED NYE EPIDEMIER 

I december 2021 blev rapporten fra arbejdsgruppen Principper for hjælpepakker ved nye epidemier 
offentliggjort.a) Rapporten indeholder 18 anbefalinger fordelt på fire overordnede temaer:  
 
1. Brug af hjælpepakker 
 
Arbejdsgruppen peger på, at hjælpepakker bør anvendes ved pludseligt opståede sundhedskriser 
af midlertidig karakter, hvor der er behov for restriktioner, som i betydeligt omfang begrænser akti-
viteten i samfundet. Omvendt bør smitteforebyggende tiltag, såsom coronapas og mundbind, der 
ikke i betydeligt omfang begrænser muligheden for at drive forretning ikke i sig selv give adgang til 
hjælpepakker. 
 
Hjælpepakker bør desuden ikke kompensere for strukturelle forandringer og er ikke velegnede ved 
traditionelle konjunkturtilbageslag eller ved gentagne epidemier. Hjælpepakker bør desuden have 
karakter af “hjælp til selvhjælp” i den forstand, at de tilskynder virksomhederne til at vende tilbage 
til et normalt aktivitetsniveau.  
 
Arbejdsgruppen nævner også, at private aktører selv bør sørge for at have oparbejdet finansielle 
“stødpuder” for at undgå likviditetsmangel ved sundhedskriser. Endvidere betoner arbejdsgruppen, 
at såfremt epidemier viser sig at blive et fast tilbagevendende fænomen, bør det undersøges, om 
man i højere grad kan overgå til at lade private forsikringsordninger håndtere de økonomiske kon-
sekvenser. 
 
2. Design af hjælpepakker 
 
Arbejdsgruppen peger blandt andet på, at hjælpepakker bør udfases så hurtigt som muligt, så de 
ikke holder hånden under virksomheder, der ikke er levedygtige på normale vilkår. De nævner end-
videre, at garanti- og låneordninger kan være hensigtsmæssige instrumenter i nogle typer af sund-
hedskriser, mens det i andre kan være mere relevant med kompensationsordninger. 
 
Arbejdsgruppen konkluderer desuden, at generelle kompensationsordninger baseret på objektive 
kriterier er at foretrække frem for mere målrettede ordninger. Arbejdsgruppen begrunder dette med, 
at generelle ordninger er nemmere at anvende og administrere, og at de har den fordel, at der også 
tages hånd om virksomheder, der ikke umiddelbart begrænses af restriktioner, men som er under-
leverandører til aktører i de berørte brancher. 
 

a) Arbejdsgruppen bestod af personer fra ministerier og faglige eksperter. 
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BOKS I.2 PRINCIPPER FOR HJÆLPEPAKKER VED NYE EPIDEMIER, FORTSAT 

3. Hurtig effekt af hjælpepakker 
 
Arbejdsgruppen anbefaler blandt andet, at der udarbejdes en tværministeriel plan, der skitserer an-
svarsfordelingen mellem de forskellige myndigheder og beskriver best practice i forhold til admini-
strationen af hjælpepakkerne. Det betones desuden, at hjælpepakker bør være gennemskuelige og 
indebære kortest mulig sagsbehandlingstid, samt at der benyttes velkendte IT-systemer.  
 
Arbejdsgruppen pointerer endvidere, at der skal foretages en afvejning mellem hensynet om hurtig 
udbetaling af kompensation og hensynet til kontrol. Jo mere akut en krise desto mere vægt bør det 
første hensyn tillægges. 
 
4. Reetablering af velfungerende markeder 
 
Arbejdsgruppen betoner blandt andet, at hjælpepakker ikke bør fastholdes længere end nødvendigt, 
og at der allerede ved udarbejdelsen af hjælpepakkerne tages stilling til en exit strategi. En sådan 
kan blandt andet specificere, hvordan hjælpepakkerne afvikles, herunder i form af udløbsdatoer og 
regler for tilbagebetaling af eventuelle lån.  
 
Endelig nævner arbejdsgruppen, at hjælpepakker med adgangskrav i form af et givet omsætnings-
fald automatisk bidrager til, at hjælpepakkerne afvikles i takt med, at aktiviteten i samfundet stiger. 
 

 
 
Da Danmark blev ramt af coronavirus i begyndelsen af 2020, var der 
stor usikkerhed om karakteren af sundhedskrisen såvel som den øko-
nomiske situation. Der var derfor gode argumenter for hurtigt at stille 
hjælpepakker til rådighed, og administrative hensyn talte for at gøre 
dette i form af generelle ordninger i stedet for målrettede. De medføl-
gende omkostninger ved kompensationsordningerne var at betragte 
som en slags nødvendige krigsskadeomkostninger. Nu er situationen 
imidlertid en anden – der er tid til at forberede sig på eventuelle frem-
tidige epidemier. Princippet bør derfor være, at hjælpepakker fremover 
forbeholdes de virksomheder, der de jure er nedlukkede som følge af 
en sundhedskrise og de virksomheder, der er det de facto – eksempel-
vis fordi en stor del af deres forretning består i at være underleveran-
dører til aktører, der de jure er nedlukkede. De administrative systemer 
bør forberedes således, at dette vil være muligt. 
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I forbindelse med coronapandemien blev der indført en række tiltag, 
der havde til formål at sikre virksomhederne adgang til likviditet; Blandt 
andet blev frister for moms- og skattebetalinger udskudt, og senere 
blev der indført rentefri låneordninger. Der blev ikke foretaget kredit-
vurderinger i forbindelse med ordningerne, og staten påtog sig dermed 
en kreditrisiko.  
 
Arbejdsgruppen peger på, at sådanne ordninger kan være hensigts-
mæssige – særligt i begyndelsen af en sundhedskrise, hvor der kan 
være stor usikkerhed og under nedlukninger. Arbejdsgruppen betoner 
imidlertid også, at der derefter er behov for en gradvis tilbagevenden 
til, at virksomhederne låner på mere normale markedsvilkår. Formand-
skabet er enig i, at likviditets- og lånordninger kan være hensigtsmæs-
sige i særlige situationer, men at der hurtigt bør overgås til låntagning 
på markedsvilkår. I særdeleshed bør muligheden for at kunne opnå 
rentefrie lån forbeholdes særlige situationer, hvor de finansielle mar-
keder ikke fungerer som normalt. 

UDFLYTNING AF UDDANNELSESPLADSER  

I juni 2021 indgik Regeringen en politisk aftale med Venstre, Dansk 
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Fol-
keparti, Nye Borgerlige, Alternativet og Kristendemokraterne om flere 
uddannelsespladser udenfor landets fire største byer. Der er tale om 
både udflytning af eksisterende uddannelsespladser og oprettelse af 
nye. Aftalen indeholder en målsætning om at udflytte eller nedskalere 
10 pct. af pladserne på de videregående uddannelser i de største byer.  
For de såkaldte velfærdsuddannelser til pædagog, lærer, sygeplejer-
ske og socialrådgiver indeholder aftalen desuden en ambition om, at 
60 pct. af pladserne på sigt skal ligge udenfor de fire største byer. Efter 
aftalens indgåelse har uddannelsesinstitutionerne fremlagt planer for 
implementeringen, som indebærer, at der samlet set skal udflyttes eller 
nedskaleres 6,4 pct. af pladserne. Aftaleparterne har i en tillægsaftale 
fra marts 2022 vurderet, at dette er indenfor den politiske målsætning 
med den oprindelige aftale. 
 
I det omfang, at aftalens hensigt om at flytte studerende fra de største 
byer til resten af landet, bliver til virkelighed, vil vurderingen af den 
samlede effekt bero på en politisk afvejning mellem effektivitet og øn-
sket om at skabe mere udvikling i områderne uden for de store byer, 
jf. De Økonomiske Råds formandskab (2021b). På den ene side kan 
udflytningen fremme erhvervsudviklingen uden for de større byer. På 
den anden side kan det skade produktiviteten, hvis flere færdiguddan-
nede bosætter sig uden for de store byer, da produktivitetsgevinsterne 
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ved at arbejde i byområderne dermed bortfalder, jf. De Økonomiske 
Råds formandskab (2021b). 
 
Den gavnlige effekt på udviklingen i områderne uden for de største 
byer er kun til stede i det omfang, at aftalen forøger antallet af stude-
rende i disse områder. Universiteternes foreløbige planer for imple-
menteringen af aftalen tyder på, at de i et betydelig omfang planlægger 
at reducere optaget i byerne fremfor at udflytte pladser, jf. Universite-
terne (2022). Dette vil mindske de gavnlige effekter for yderområderne.  
 
En reduktion i optaget kan sænke uddannelsesniveauet i befolkningen 
på sigt. Det er vanskeligt at drage en konklusion om påvirkningen af 
produktiviteten; Som udgangspunkt må effekten ventes at være nega-
tiv, men hvis de unge i stedet vælger andre uddannelser eller er i stand 
til at finde anden beskæftigelse med højere værdiskabelse til følge, kan 
effekten være positiv. 

KLIMAPOLITIK 

Politiske aftaler og 70 pct.-målsætningen 
 
I De Økonomiske Råds formandskab (2021a) analyserede formand-
skabet omkostningerne ved at opnå 70 pct.-målsætningen i 2030 gen-
nem en ensartet drivhusgasbeskatning. Modelberegningerne indike-
rede, at afgiften skal udgøre omkring 1.200 kr. pr. ton CO2e i 2030 for 
at nå målsætningen, og at afgiftsniveauet afhænger afgørende af po-
tentialet for CCS (Carbon Capture and Storage – dvs. fangst og lagring 
af CO2) i 2030. Siden da har Energistyrelsen opdateret klimafremskriv-
ningen, og den forventede kvotepris i 2030 er øget. Ligeledes er der 
indgået politiske aftaler, der reducerer udledninger fra skov og areal-
anvendelse (LULUCF) i 2030 og dermed reduktionsbehovet i forbin-
delse med 70 pct.-målsætningen. Opdaterede beregninger indikerer, 
at disse ændringer tilsammen ikke ændrer betydeligt på den påkræ-
vede afgift, der skal være omkring 1.250 kr. pr. ton CO2e i 2030.2  
 
Desuden er der indgået en række andre klimapolitiske aftaler, der re-
ducerer udledninger, der ellers ville blive afgiftsbelagt. Siden somme-
ren 2020 er der indgået aftaler, der tilsammen skønnes at reducere 
udledningerne i 2030 med 5,2 mio. ton CO2e, jf. tabel I.1. Med undta-
gelse af Aftale om grøn skattereform må de politiske aftaler ventes at 

                                                           
2) Jf. notatet Opdaterede beregninger af dansk klimapolitik frem mod 2030, der er tilgæn-

gelig fra De Økonomiske Råds hjemmeside.  
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øge de samfundsøkonomiske omkostninger ved at opnå 70 pct.-mål-
sætningen, da aftalerne baserer sig på tilskud og andre tiltag, fremfor 
en ensartet drivhusgasbeskatning.  
 
Hvis reduktionerne i aftalerne er omkostningseffektive, har aftalerne 
ikke betydning for det påkrævede afgiftsniveau i 2030. Dette kan virke 
kontraintuitivt men skyldes, at aftalerne i så fald ikke ændrer på den 
marginale reduktion, og dermed den nødvendige afgift, der skal til for 
at nå 70 pct.-målsætningen. Hvis reduktionerne i aftalerne derimod 
ikke er omkostningseffektive, øges de samfundsøkonomiske omkost-
ninger, men samtidig vil aftalerne betyde, at den marginale reduktion, 
der er nødvendig for at nå 70 pct.- målsætningen, bliver billigere, og 
dermed at den nødvendige afgift bliver lavere. Hvis det lægges til 
grund, at aftalerne leverer de målsatte reduktioner, jf. tabel I.1, og at to 
tredjedele af reduktionerne er dyrere end 1.250 kr. pr. ton CO2e, kræ-
ver det en ensartet drivhusgasafgift på ca. 1.000 kr. pr. ton CO2e i 2030 
for at nå 70 pct.-målsætningen. Hvis aftalerne derimod kun leverer 
halvdelen af de målsatte reduktioner, kræver det en afgift på ca. 1.200 
kr. pr. ton CO2e at nå 70 pct.-målet. 
 
Med Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug fra oktober 2021 fast-
sættes et reduktionsmål for land- og skovbrugssektorens drivhusgas-
udledninger i 2030 i forhold til udledningerne i 1990. Beregninger indi-
kerer, at dette reduktionsmål opnås med en ensartet drivhusgasbe-
skatning på 1.000 kr. pr. ton CO2e, der også omfatter udledninger af 
metan og lattergas i landbruget. Hvis reduktionsmålet for landbruget 
opnås på anden vis, er det tilstrækkeligt med en ren CO2-afgift, der 
ikke omfatter udledninger af metan og lattergas i landbruget, på ligele-
des ca. 1.000 kr. pr. ton CO2. Hvis udledningerne i landbruget kun re-
duceres svarende til halvdelen af reduktionsbehovet, kræver det der-
imod en ren CO2-afgift på ca. 1.300 kr. pr. ton CO2 at nå 70 pct.-mål-
sætningen. 
 
En afgift på 1.200-1.300 kr., der “sigter over målet”, kan dermed opfat-
tes som en forsikring, der reducerer risikoen for ikke at nå 70 pct.-må-
let. En højere afgift vil medføre en samfundsøkonomisk meromkost-
ning i størrelsesordenen 1½-2 mia. kr., men omvendt øges sikkerhe-
den for at nå målsætningen uden meget dyre reduktionstiltag i de sid-
ste år frem mod 2030. Hvis de politiske aftaler alligevel leverer som 
antaget, og hvis landbruget opnår reduktionsmålet, vil reduktionerne 
med en afgift på 1.200-1.300 kr. overstige 70 pct.-målet. En højere af-
gift vil samtidig kunne reducere de samlede udledninger frem mod 
2030 og formodentligt reducere de ekstra omkostninger, der er ved at 
nå klimaneutralitet i 2050. 
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TABEL I.1 POLITISKE AFTALER PÅ KLIMAOMRÅDET 

Tabellen viser regeringens skøn for drivhusgasreduktionerne i 2030 som følge af aftaler, der er 
indgået siden sommeren 2020, og som derfor ikke blev medregnet i De Økonomiske Råds formand-
skab (2021a). 
 

Aftale Indhold Udledninger i 2030, 
mio. ton CO2e  

Fremtiden for olie- og gasindvinding i 
Nordsøen (december 2020) 

Stop for olie- og gasindvinding i 2050 
mm. 

-0,01 

Grøn omstilling af vejtransporten 
(december 2020) 

Omlægning af bilafgifter, CO2-fortræng-
ningskrav mm. 

-2,1 

Finansloven for 2021 og Stimuli og 
grøn genopretning (december 2020) 

Tilskud til udfasning af olie- og gasfyr, bo-
ligforbedringer, energirenoveringer og ud-
tagning af lavbundsjorde mm. 

-0,2 

Grøn Skattereform (december 2020) Forhøjelse af energiafgifter på erhverve-
nes processer mm. 

-0,5 

Grøn omstilling af dansk landbrug  
(oktober 2021) 

Reduktionskrav for husdyrenes fordø-
jelse, krav til hyppigere udslusning af 
gylle, tilskud til udtagning af lavbunds-
jorde, kollektive virkemidler, privat skov-
rejsning mm. 

-1,9 

Investeringer i et fortsat grønnere Dan-
mark 2022 (december 2021) 

Udbygning af havvind, tilskud til CO2-
fangst mm. 

-0,51 

Aftaler siden De Økonomiske Råds formandskab (2021a) i alt -5,22 
 

Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet (2021) og aftaleteksterne. 
 

 
Ekspertgruppen for en grøn skattereform 
 
Ekspertgruppen for en grøn skattereform udgav i februar 2022 sin før-
ste delrapport. Heri foreslår ekspertgruppen tre modeller, der ifølge de-
res beregninger alle sikrer drivhusgasreduktioner fra industrien, ikke-
vejgående transport og energirelaterede udledninger fra landbrug, 
skovbrug og affald på i alt 3,5 mio. ton CO2 i 2030. Dette reduktions-
behov er blandt andet baseret på en antagelse om, at de politiske af-
taler leverer reduktioner som forventet, og at landbruget lever op til re-
duktionsmålet. 
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Afgrænsningen af ekspertgruppens anbefalinger følger af gruppens 
kommissorium, men formandskabet vurderer, at det ikke er hensigts-
mæssigt at fastlægge reduktionsbehov og afgiftssatser for enkelte 
brancher. Dette risikerer at føre til, at reduktionsomfanget bliver for 
stort i nogle brancher og for lille i andre i forhold til den omkostningsef-
fektive fordeling af indsatsen, som sikres af en ensartet drivhusgasbe-
skatning. Trods den sektorspecifikke tilgang er ekspertgruppens vur-
dering af niveauet for den nødvendige CO2-afgift af samme størrelses-
orden som den gennemsnitlige CO2-afgift på de pågældende udled-
ninger, der impliceres af formandskabets opdaterede beregninger. 
 
Model 1 er den mest omkostningseffektive af ekspertgruppens tre mo-
deller, men der er ikke tale om en fuldstændig ensartet CO2-beskat-
ning. For det første foreslår ekspertgruppen, at der kun gives halvt ned-
slag for kvoteprisen. En ensartet CO2-beskatning indebærer imidlertid 
fuldt nedslag i afgiften for kvoteprisen mod, at alle gratiskvoter, der til-
deles fra EU, afleveres til staten. Formandskabet vurderer, at et fuldt 
nedslag for kvoteprisen er mere konsistent med en foregangslands-
strategi. Et fuldt nedslag vil sikre, at tilskyndelsen til at gennemføre 
CO2-reduktioner bliver ens i kvotesektoren og de ikke-kvoteomfattede 
sektorer, hvilket er den mest omkostningseffektive incitamentsstruktur, 
som man kan håbe, at andre lande herunder EU vil blive inspireret af. 
Samtidig bliver den effektive beskatning i kvotesektoren uafhængig af 
den markedsbestemte kvotepris, hvilket reducerer usikkerheden til 
gavn for investeringerne i sektoren. 
 
Desuden indebærer ekspertgruppens model 1, at eksisterende energi-
afgifter ikke afvikles fuldt ud, og at eksisterende CCS-tilskud fasthol-
des. Det betyder, at den effektive CO2-beskatning (herunder af nega-
tive udledninger) i ekspertgruppens model 1 ikke er ensartet. Bereg-
ninger med formandskabets modelramme indikerer, at ekspertgrup-
pens model 1 medfører meromkostninger på ca. 2 mia. kr. årligt sam-
menlignet med en ensartet CO2-beskatning, der sikrer samme reduk-
tioner. 
 
Model 2 og 3 adskiller sig primært fra model 1 ved en reduceret afgifts-
sats for cementindustri og højere tilskud til CCS. Dette øger ifølge ek-
spertgruppen de årlige samfundsøkonomiske omkostninger med ca. 1 
mia. kr. i 2030. Til gengæld opnås ifølge ekspertgruppen en reduceret 
risiko for lækage og en fastholdelse af den eksisterende erhvervsstruk-
tur, herunder af cementindustrien. Det er formandskabets vurdering, at 
den langsigtede reduktion af risikoen for lækage, som opnås ved mo-
del 2 og 3, er begrænset.  
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Den begrænsede reduktion i risikoen for lækage skyldes for det første, 
at såvel cementindustrien som de CCS-tiltag, der i model 2 og 3 skal 
overtage en betydelig del af cementindustriens reduktioner, ligger i 
kvotesektoren. På lang sigt er lækagen i kvotesektoren tæt på 100 pct. 
uanset, hvordan reduktionen fortages. Der er således næppe nogen 
reduktion af lækagen af betydning ved model 2 og 3 på lang sigt. Frem 
mod 2030 kan det ikke afvises, at model 2 og 3 vil føre til en vis reduk-
tion af lækagen, men det er formandskabets vurdering, at denne re-
duktion er usikker og formodentligt begrænset. Det skyldes, at der er 
høje transportomkostninger, begrænset importkonkurrence og høje 
markupper i cementindustrien, jf. beregninger i kapitel III i nærværende 
rapport. Det medfører, at afgiften i mindre omfang slår ud i prisstignin-
ger på dansk cement, og at risikoen for lækage er mindre. Samtidig er 
dansk cementindustri mere CO2-intensiv end det europæiske gennem-
snit og væsentligt mere CO2-intensiv end EU's benchmark for drivhus-
gasudledninger fra cementproduktion. Samlet set er den væsentligste 
gevinst ved ekspertgruppens model 2 og 3 derfor formodentligt ikke 
reduceret lækage, men primært mindskede tilpasningsomkostninger 
som følge af ændringer i erhvervsstrukturen. 

Reduktioner via CCS 
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KAPITEL II 
UDVIKLINGEN I PRODUKTIVITETEN 
 

Produktivitetsudviklingen i 2020 og 2021 var kraftigt påvir-
ket af pandemien, og det er for tidligt at drage konklusioner 
om produktivitetsudviklingen de seneste to år.  
 
Coronakrisen kan på flere måder få længerevarende effek-
ter på produktivitetsudviklingen i Danmark. Kapitlet følger 
op på diskussionen fra sidste års produktivitetsrapport. 
 
Krigen i Ukraine og sanktionerne mod Rusland svækker 
råvaretilgængeligheden og forårsager endnu en forstyr-
relse af forsyningskæderne. Krigen forstærker de i forvejen 
inflationære tendenser og dæmper vækstudsigterne. På 
længere sigt kan krigen føre til mindre samhandel, omlæg-
ning af energiforsyningen og højere forsvarsudgifter. 
 
Timeproduktivitetsvæksten tiltog i årene op til pandemien, 
særligt i industrien. En stor del af dette kan tilskrives hø-
jere TFP-vækst internt i virksomhederne. Udviklingen skal 
muligvis ses i sammenhæng med virksomhedernes glo-
bale aktiviteter. 
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II.1 INDLEDNING 

Produktivitetsudviklingen i 2020 og 2021 var kraftigt påvirket af pande-
mien; opgørelser fra Danmarks Statistik viser, at produktiviteten har 
haft betydelige udsving de seneste to år. Eksempelvis steg timepro-
duktiviteten markant i begyndelsen af 2020, mens personproduktivite-
ten faldt, jf. figur II.1. Det kan i høj grad tilskrives virkningerne af løn-
kompensationsordningen, som holdt personer i beskæftigelse (med en 
timeindsats på 0) i en periode, hvor aktiviteten faldt markant. Ved ud-
gangen af 2021 lå personproduktiviteten omtrent på samme niveau 
som ved udgangen af 2019. Under normale omstændigheder ville pro-
duktiviteten være stigende, så stilstanden tyder på, at produktiviteten 
har udviklet sig svagere fra 2019 til 2021 end i årene op til pandemien. 
 

FIGUR II.1 DANSK PRODUKTIVITETSSUDVIKLING 

Produktiviteten har haft betydelige udsving gennem coronakrisen. 
Ved udgangen af 2021 var personproduktiviteten omtrent på samme 
niveau som ved udgangen af 2019. 
 

 
 
Anm.: Danmarks Statistik havde ved rapportens deadline ikke indarbejdet 

præsterede timer for andet halvår 2021 i nationalregnskabet, hvorfor 
timeproduktiviteten ikke er vist for denne periode. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
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Produktivitetsudviklingen i løbet af pandemien er behæftet med bety-
delig usikkerhed som følge af en række opgørelsesmæssige udfordrin-
ger og usædvanlige bevægelser, jf. diskussionen i kapitel II i De Øko-
nomiske Råds formandskab (2021). Dette understreges også af, at 
Danmarks Statistik endnu ikke har indarbejdet præsterede timer for 
andet halvår 2021 i nationalregnskabet, jf. Danmarks Statistik (2022).1 
I lyset heraf vurderes det at være for tidligt at drage konklusioner om 
bagvedliggende årsager til den opgjorte udvikling.  
 
Kapitlet indledes med en opfølgning på diskussionen fra kapitel III i De 
Økonomiske Råds formandskab (2021) angående potentielle længe-
revarende produktivitetseffekter af pandemien. Herefter diskuteres de 
effekter, som krigen i Ukraine kan få på produktiviteten på kort og mel-
lemlang sigt. Kapitlet afsluttes med en beskrivelse af den tiltagende 
produktivitetsvækst siden 2000 samt en diskussion af nogle mulige år-
sager til denne udvikling. I forbindelse hermed diskuteres betydningen 
af globalisering, hvilket analyseres nærmere i rapportens kapitel IV. 
 
 

II.2 LÆNGEREVARENDE EFFEKTER 
AF CORONAKRISEN 

I kapitel III i De Økonomiske Råds formandskab (2021) blev der disku-
teret en række kanaler, hvorigennem pandemien potentielt kunne få 
længerevarende konsekvenser for produktiviteten: Reallokering af pro-
duktionsressourcer, tab af humankapital, øget omfang af hjemmear-
bejde, lavere investeringer, afglobalisering, øget automatisering og 
fremvækst af zombievirksomheder. Kanalerne er hver især genstand 
for forskning, og der fremkommer derfor løbende ny evidens om effek-
terne. Det giver sammen med den faktiske økonomiske udvikling de 
seneste to år anledning til at følge op på nogle af de beskrevne kanaler. 
I det følgende diskuteres tre af kanalerne: Humankapital, hjemmear-
bejde og international arbejdsdeling.  

                                                           
1) Danmarks Statistik har den 15. marts offentliggjort de samlede præsterede timer i ar-

bejdstidsregnskabet (ATR). Nationalregnskabets (NR) tal for arbejdstimer er baseret 
på tal fra ATR, men der er traditionelt forskel på de to opgørelser, hvorfor tallene ikke 
er indarbejdet i nærværende rapport. De seneste tal fra ATR viser betydelig forskel i 
udviklingen igennem 2020 og 2021 i forhold til NR’s opgørelse. Der må på den bag-
grund også forventes revisioner af timeproduktivitetsudviklingen i 2020-21 som opgjort 
at NR, når de reviderede tal forventeligt offentliggøres den 31. marts 2022. Udviklingen 
i figur II.1 skal derfor tolkes med betydelig forsigtighed. 
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HUMANKAPITAL 

I løbet af pandemien har skolerne i varierende omfang været lukkede 
eller omlagt til fjernundervisning. Den internationale litteratur peger på, 
at midlertidige undervisningsforstyrrelser kan påvirke dannelsen af hu-
mankapital og dermed produktivitetsudviklingen på længere sigt, jf. 
diskussionen i De Økonomiske Råds formandskab (2021). Birkelund 
og Karlson (2021) har undersøgt effekterne af de danske skoleluknin-
ger på folkeskoleelevernes resultater i de nationale test. De finder ikke 
tegn på store indlæringseffekter af nedlukningerne. De ældste elever 
har oplevet et lille læringstab, mens de yngre til gengæld har opnået 
en læringsgevinst.2 Den forskelligartede påvirkning på tværs af klasse-
trin hænger formentlig sammen med, at skolelukningerne varede væ-
sentligt længere for de ældste klassetrin. Der er tegn på, at drenge 
samt fagligt svage elever klarede sig dårligere under skolelukningerne 
end andre, men forskellene er generelt små. Samlet peger studiet ikke 
i retning af, at de coronarelaterede skolelukninger har forårsaget væ-
sentlige tab af humankapital blandt danske skoleelever.  
 
I løbet af de første måneder af 2020 steg ledigheden betydeligt, og 
langtidsledigheden nåede det højeste niveau siden 2014. Det gav an-
ledning til bekymring for, at pandemien kunne lede til såkaldte hyste-
resiseffekter, hvor langvarig ledighed fører til tab af humankapital, som 
dermed øger den strukturelle ledighed. I slutningen af 2020 og igen-
nem 2021 er ledigheden imidlertid faldet hastigt, og ledighedsprocen-
ten vurderes aktuelt at ligge godt 1 pct.point under det skønnede struk-
turelle niveau. Den hurtige forbedring af situationen på arbejdsmarke-
det taler for, at der ikke vil følge store, negative hysteresiseffekter af 
pandemien. 
 
 
 
 
 

                                                           
2) Forfatterne pointerer, at de positive læringseffekter formentlig skal ses i sammenhæng 

med tre forhold. For det første, at de yngste årgange var hjemsendt i kortere perioder 
end de ældste. For det andet, at de yngste efterfølgende blev undervist af faste, kendte 
undervisere for at mindske smittespredningen. De positive effekter findes særligt på 
elevernes læseegenskaber, hvilket kan skyldes, at undervisningen i mange tilfælde 
blev varetaget af dansklæreren, som kan have lagt mere vægt på sit eget fag. Og for 
det tredje, at de yngste årgange blev undervist i mindre grupper, ofte med ekstra lærere 
i den periode, hvor de ældste årgange var hjemsendt. 
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I den nuværende situation, hvor der er et betydeligt pres på arbejdsmar-
kedet, er en lav produktivitetsvækst på kort sigt forventelig. På længere 
sigt kan perioder med højt pres på arbejdsmarkedet have gavnlige pro-
duktivitetseffekter, jf. nedenfor. De konjunkturbetingede udsving i pro-
duktiviteten skyldes trægheder i tilpasningen af arbejdskraft. I begyndel-
sen af en krise fastholder virksomhederne lidt flere medarbejdere end 
nødvendigt, fordi der er omkostninger forbundet med at ansætte og af-
skedige (såkaldt labour hoarding). Det dæmper produktiviteten. I begyn-
delsen af et opsving vil der med baggrund i samme mekanisme ofte 
være en mere intensiv udnyttelse af arbejdskraften, hvorved produktivi-
teten stiger. Efterhånden som kapacitetspresset tiltager i løbet af opsvin-
get, vil produktiviteten dæmpes som følge af mangel på materialer, ka-
pacitetsgrænser i produktionen mv. Hertil kommer, at personer med 
mere løs tilknytning trækkes ind på arbejdsmarkedet, hvilket også kan 
bidrage til at dæmpe produktivitetsvæksten. 
 
Perioder med et betydeligt pres på arbejdsmarkedet og deraf lav ledig-
hed kan have gavnlige produktivitetseffekter på længere sigt. Det skyl-
des, at personer med løs tilknytning til arbejdsmarkedet kommer i be-
skæftigelse, hvilket styrker deres arbejdsmarkedstilknytning og øger 
deres humankapital. Litteraturen om positive effekter af perioder med 
højt kapacitetspres går tilbage til Okun (1973).3 Resultatet er genbe-
søgt i flere nyere artikler. Aaronson mfl. (2019) og Hotchkiss og Moore 
(2018) finder eksempelvis, at de marginaliserede gruppers arbejds-
markedssituation er mere konjunkturfølsom end andres. Herudover er 
der tegn på, at en yderligere udvidelse af et igangværende opsving 
kommer de marginaliserede grupper mest til gavn. Herved mindskes 
forskellene på arbejdsmarkedet, når der er et betydeligt kapacitetspres 
i økonomien. 4 Evidensen angående varigheden af de gavnlige effekter 
er imidlertid mere sparsom og med blandede resultater, jf. Hotchkiss 
og Moore (2018). De langsigtede produktivitetseffekter af det aktuelle 
opsving er derfor usikre. 
 
 
 
 
 

                                                           
3) Okun (1973) argumenterede for, at arbejdsgivere i perioder med et betydeligt pres på 

arbejdsmarkedet ville slække på ansættelsesstandarderne med den implikation, at der 
i perioder med højt pres på arbejdsmarkedet i højere grad blev plads til personer, som 
i udgangspunktet havde en lavere arbejdsmarkedstilknytning. I 1970’erne var det ek-
sempelvis kvinder og teenagere. 

4) De marginaliserede grupper er her eksempelvis personer med lavt uddannelsesniveau, 
latinamerikanere og afroamerikanere. 
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HJEMMEARBEJDE 

Under coronapandemien har hjemmearbejde været anvendt i udbredt 
grad i både den private og offentlige sektor. Der er flere grunde til at 
forvente, at omfanget af hjemmearbejde permanent kan blive større 
end før pandemien. Blandt andet kan der have været en læringseffekt 
i form af, at nogle ansatte og arbejdsgivere er blevet opmærksomme 
på, at der er gevinster ved hjemmearbejde – eksempelvis i form af øget 
effektivitet og fleksibilitet. Det er også sandsynligt, at der i forbindelse 
med pandemien har været foretaget betydelige investeringer i hjem-
mearbejdspladser, hvilket også vil trække i retning af, at det øgede 
omfang af hjemmearbejde til dels kan blive permanent.  
 
At omfanget af hjemmearbejde permanent vil være højere end før co-
ronapandemien understøttes af en analyse fra Dansk Industri. I denne 
peges der blandt andet på, at selvom der ikke var formelle restriktioner 
eller udbredt smitte med covid-19 i september 2021, arbejdede ca. 
200.000 personer hjemme, hvilket er omtrent dobbelt så mange som 
på en almindelig arbejdsdag før pandemien, jf. Dansk Industri (2021). 
 
Som nævnt i De Økonomiske Råds formandskab (2021) findes der in-
ternationale undersøgelser, som peger på, at hjemmearbejde er for-
bundet med højere effektivitet og en øget effektiv arbejdstid. Det sene-
ste års internationale studier, der har undersøgt erfaringerne med 
hjemmearbejde, tegner imidlertid et lidt mindre klart billede af effek-
terne på såvel produktivitet som mental sundhed, jf. boks II.1. Nogle 
studier finder en stigning i selvrapporteret effektivitet, mens andre tyder 
på negative produktivitetseffekter. 
 
Man bør imidlertid være varsom med at anvende erfaringerne fra hjem-
mearbejde under pandemien til at vurdere de langsigtede konsekven-
ser af et øget omfang af hjemmearbejde. Under pandemien var det 
hensynet til at begrænse smitte med covid-19, der lå bag det øgede 
omfang af hjemmearbejde og ikke hensyn til effektivitet eller trivsel. 
Uden generelle opfordringer eller påbud om at arbejde hjemme, er det 
sandsynligt, at hjemmearbejde særligt vil foregå blandt de medarbej-
dere, der har en relativt høj effektivitet i hjemmearbejdet og som sætter 
pris på at arbejde hjemme. Denne selektionseffekt taler i retning af, at 
erfaringerne med hjemmearbejde under pandemien kan undervurdere 
de gavnlige langsigtede effekter af øget hjemmearbejde.  
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BOKS II.1 INTERNATIONALE ERFARINGER MED HJEMMEARBEJDE 

Under coronapandemien har der været et betydeligt omfang af hjemmearbejde i mange lande. Der 
er derfor et vist erfaringsgrundlag, som kan give et indtryk af konsekvenserne såfremt omfanget af 
hemmearbejde varigt øges i forhold til tiden før pandemien. I denne boks diskuteres resultaterne fra 
nogle af de studier af effekterne af hjemmearbejde, der er kommet siden seneste produktivitetsrap-
port, jf. De Økonomiske Råds formandskab (2021). 
 
For Storbritannien finder Deole mfl. (2021), at hjemmearbejde har bidraget til højere selvopgjort 
timeproduktivitet og øget arbejdstid. Gueguen og Senik (2021) finder ligeledes for Storbritannien en 
positiv effekt på tilfredsheden for personer med partnere og uden hjemmeboende børn. I studiet 
findes dog ingen gennemsnitlig effekt på det mentale helbred. 
 
Bertoni mfl. (2021) undersøger konsekvenserne for det mentale helbred af hjemmearbejde under 
pandemien på baggrund af den tværeuropæiske SHARE-undersøgelse. I studiet findes negative 
effekter for personer med hjemmeboende børn og for personer, der bor i lande med få restriktioner 
og med et lavt antal døde med covid-19. Omvendt findes positive effekter på mental sundhed for 
mænd og for personer uden hjemmeboende børn. McDermott og Hansen (2021) anvender globale 
Github-data og finder, at arbejdstiden er blevet mere fleksibel med mere arbejde udenfor de normale 
arbejdstider. Forfatterne til studiet peger endvidere på, at denne effekt ser ud til at være persistent, 
da den fortsat er til stede ved udgangen af 2021. 
 
Nogle studier finder, at hjemmearbejde er forbundet med lavere produktivitet. Monteiro mfl. (2021) 
finder i en undersøgelse for Portugal, at mulighed for hjemmearbejde i gennemsnit reducerer pro-
duktiviteten. I studiet findes imidlertid også positive produktivitetseffekter for nogle typer af virksom-
heder, blandt andet virksomheder med forsknings- og udviklingsaktiviteter. Morikawa (2021) og Mo-
rikawa (2022) finder i undersøgelser for Japan, at produktiviteten er lavere ved hjemmearbejde end 
ved traditionelt kontorarbejde, men at produktiviteten ved hjemmearbejde er steget betydeligt i for-
bindelse med pandemien. Der findes tegn på, at dette både afspejler læringseffekter og selektion 
(dvs. at personer med lav produktivitet i hjemmearbejde over tid stopper med at arbejde hjemme). 
 
Der er også studier, som undersøger de bredere samfundsmæssige konsekvenser af hjemmear-
bejde. Gupta mfl. (2021) finder, at boligpriser og huslejeniveauer faldt i storbyer i USA i forbindelse 
med pandemien, og at det modsatte gjorde sig gældende i områder udenfor de store byer. Denne 
effekt var stærkere, jo større omfanget af hjemmearbejde var. Althoff mfl. (2022) finder, at hjemme-
arbejde har ført til, at lavtuddannede servicemedarbejdere, der hidtil har arbejdet i storbyer i USA, 
er blevet ramt af en lavere efterspørgsel efter serviceydelser og har flyttet deres aktiviteter væk fra 
storbyerne. Ramani og Bloom (2021) finder, at pandemien har ført til en ‟doughnut-effekt”, hvor folk 
er flyttet ud af byområder med tæt erhverv og ud mod mindre tætbefolkede forstadsområder. 
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INTERNATIONAL ARBEJDSDELING  

Pandemien kan også have påvirket den internationale arbejdsdeling 
og derigennem have længerevarende konsekvenser. Det kan eksem-
pelvis ske via svækket personmobilitet, svækkede forsyningskæder og 
via færre specialiseringsgevinster gennem mindre handel, jf. diskussi-
onen i De Økonomiske Råds formandskab (2021).  
 
Der har gennem pandemien været et betydeligt pres på de internatio-
nale forsyningskæder, og i løbet af 2021 har der været en betydelig 
stigning i fragtrater, materialemangel og leveringstider, jf. boks II.2. 
Stigningerne afspejler ikke kun udbudsrelaterede forstyrrelser, men 
skyldes også ændret sammensætning af forbruget under pandemien, 
som har øget vareefterspørgslen markant, jf. ECB (2021). Samlet har 
det givet anledning til betydelige prisstigninger på eksempelvis indu-
strivarer, hvilket også påvirker danske virksomheder. Forstyrrelserne 
af forsyningskæderne kan give produktivitetstab på kort sigt, fordi virk-
somhederne ikke har mulighed for at producere på den mest effektive 
måde. Trods de betydelige forstyrrelser af forsyningskæderne interna-
tionalt set, er der ikke tegn på store afsmittende effekter på industripro-
duktionen, dansk vareimport eller på mængden af indgående contai-
nergods i danske havne. 
 
En del af årsagerne til forstyrrelserne af forsyningskæder er midlerti-
dige i deres natur. Der er allerede tegn på, at en del af den betydelige 
overefterspørgsel efter varer, der skyldes nedlukninger og fravalg af 
serviceydelser pga. risiko for covid-19-smitte, normaliseres igen. Hertil 
kommer, at nedlukninger af havne og fabrikker bliver mindre udbredte 
i takt med, at smitte i mindre omfang end tidligere fører til restriktioner 
i mange lande. Det mindsker risikoen for betydelige, langvarige effek-
ter af forsyningskædeforstyrrelserne.  
 
Det kan dog ikke udelukkes, at forstyrrelserne kan få virksomheder til 
varigt at hjemtage dele af deres produktionsprocesser, fordi der opstår 
en forventning om hyppigere forstyrrelser af forsyningskæderne. Det 
reducerer alt andet lige produktivitetsgevinsterne fra specialisering, ef-
tersom den internationale arbejdsdeling svækkes. Det kan desuden 
øge de risici, virksomhederne står overfor, fordi der bliver mindre di-
versificering af produktionsprocessen, jf. Caselli mfl. (2020). Omvendt 
kan mere lokale forsyningskæder også resultere i, at virksomhederne 
er mindre sårbare overfor små forstyrrelser, der bliver forstærket gen-
nem en lang forsyningskæde, jf. Acemoglu og Tahbaz-Salehi (2020). 
Det kan betyde, at de sjældnere kommer til at stå overfor perioder med 
pludselig mangel på materialer og halvfabrikata. Dette vil isoleret 
trække i retning af en højere gennemsnitlig produktivitet. 

Afglobalisering kan 
påvirke produktivitet 
negativt 

Forsyningskæde-
forstyrrelser  
kan give 
produktivitetstab 

En del af 
forstyrrelserne  
er midlertidige 

Hjemtagelser af 
produktionsled er en 
mulig konsekvens 



Udviklingen i produktiviteten - Længerevarende effekter af coronakrisen II.2 

 40            Produktivitet, 2022 

BOKS II.2 FORSTYRRELSER AF INTERNATIONALE FORSYNINGSKÆDER 

Siden udbruddet af coronavirus har en række forhold bidraget til forstyrrelser af de globale forsy-
ningskæder. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at de globale fragtrater er steget betydeligt i 
løbet af efteråret 2021, jf. figur A.  
 
Federal Reserve Bank of New York har udviklet et mål for presset på de globale forsyningskæder, 
som blandt andet tager højde for transportomkostninger på tværs af lande og leveringstider. Indika-
toren peger på, at der var et betydeligt pres på forsyningskæderne i begyndelsen af 2020, som dog 
aftog hurtigt igen. I løbet af efteråret 2021 er presset igen vokset til et ekstraordinært højt niveau, jf. 
figur B. Blandt andet er leveringstiderne på mikroprocessorer steget kraftigt i løbet af efteråret 2021, 
jf. Bloomberg (2022). 
 

FIGUR A FRAGTRATER FIGUR B GLOBALT  
FORSYNINGSKÆDEPRES 

 
Anm.: Figuren til højre viser et mål for det globale forsyningskædepres udviklet af Federal Reserve Bank of

New York, jf. Benigno mfl. (2022). Målet sammenvejer forskellige internationale indikatorer for trans-
portomkostninger på tværs af lande og leveringstider. Seneste observation er december 2021 for det
globale fragtrateindeks, februar for fragtrate, eksport, Kina og 14. marts for fragtrate, eksport, Shanghai.
Seneste observation er februar 2022 for indekset i højre figur. 

Kilde: Macrobond og Benigno mfl. (2022). 
 
 
Der er flere indikationer af, at danske virksomheder har været mærkede af presset på forsynings-
kæderne. Prisstigningstakten for industrivarer er eksempelvis tiltaget i væsentlig grad i løbet af 
2021, jf. figur C. Dette gælder både for importerede varer og for de varer, der afsættes på hjemme-
markedet. Desuden er andelen af virksomheder i industrien, der angiver, at de oplever produktions-
begrænsninger som følge af mangel på materialer eller udstyr i løbet af 2021 steget til knap 50 pct., 
jf. figur D. Dette er det højeste niveau i den periode, hvor målet er blevet opgjort af Danmarks 
Statistik. I første kvartal 2022 er manglen på materialer særligt stor inden for fremstilling af elektrisk 
udstyr og maskinindustrien, hvor ca. 80 pct. af virksomhederne angiver at opleve produktionsbe-
grænsninger som følge heraf. 
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BOKS II.2 FORSTYRRELSER AF INTERNATIONALE FORSYNINGSKÆDER, 
FORTSAT 

FIGUR C PRISSTIGNING PÅ INDU-
STRIVARER I DANMARK 

FIGUR D INDUSTRIENS MANGEL 
PÅ MATERIALER I  
DANMARK 

  
 
Anm.: Venstre figur viser producentprisindekset for danske fremstillingsvirksomheders produktion til hjemme-

markedet og fremstillingsvirksomhedernes importprisindeks. Højre figur viser industriens produktions-
begrænsninger som følge af mangel på materialer eller andet udstyr. Seneste observation er februar 
2022 for prisstigninger og 1. kvartal 2022 for produktionsbegrænsninger.  

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 
 

 
Under nedlukningerne i 2020 var der en væsentlig svækkelse af den 
internationale personmobilitet, både i form af færre fysiske møder og i 
form af lavere tilgang af udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Færre fy-
siske møder svækker produktiviteten gennem mindsket vidensdeling i 
det omfang, digital kommunikation ikke er en perfekt substitut for fysi-
ske møder. Den lavere tilgang af udenlandsk arbejdskraft kan føre til 
et mindre effektivt match mellem de kompetencer, virksomhederne ef-
terspørger og dem, medarbejderne besidder. Tilgangen af udenlandsk 
arbejdskraft i Danmark er imidlertid steget markant i løbet af 2021. Der 
er derfor aktuelt ikke tegn på, at der vil opstå længerevarende, nega-
tive produktivitetskonsekvenser via denne kanal.  
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II.3 KRIGEN I UKRAINE  

24. februar 2022 invaderede Rusland Ukraine. Ved afslutningen af 
nærværende rapport var der endnu ikke udsigt til en afslutning på kri-
gen. Krigen udgør en væsentlig destabiliserede faktor i verdensøkono-
mien og må forventes at få realøkonomiske konsekvenser, også i Dan-
mark. Konsekvenserne kan vise sig mere langvarige afhængigt af kri-
gens længde og udfald, og de er derfor vanskelige at vurdere på nu-
værende tidspunkt. 
 
Krigen i Ukraine og de deraf følgende sanktioner, som den vestlige 
verden har pålagt Rusland, reducerer råvaretilgængeligheden og ud-
gør dermed et negativt udbudsstød for verdensøkonomien. Krigen for-
årsager endnu en forstyrrelse af de internationale forsyningskæder, 
som i forvejen har været under pres igennem pandemien, jf. diskussi-
onen ovenfor. Forstyrrelserne er særligt store for virksomheder med 
produktion i eller leverancer fra Rusland og Ukraine, men kan indirekte 
ramme flere danske virksomheder. Det kan eksempelvis skyldes, at de 
handler med andre europæiske virksomheder, der er afhængige af le-
verancer fra Rusland eller Ukraine.  
 
De betydelige sanktioner, som Rusland aktuelt er underlagt, reducerer 
samhandlen mellem Rusland og Vesten betragteligt. Det mindsker 
specialiseringsgevinsterne ved handel og kan derfor reducere produk-
tiviteten på længere sigt. De direkte konsekvenser for Danmark er for-
mentlig begrænsede. Rusland udgør en mindre del af verdensøkono-
mien med et BNP, der er mindre end de Nordiske landes samlede 
BNP. Samhandlen med Rusland udgør en lille del af den danske uden-
rigshandel, og de direkte danske investeringer i Rusland udgør ligele-
des en begrænset del af de samlede investeringer i udlandet. For en 
række andre europæiske lande og for visse produktgrupper fylder Rus-
land imidlertid mere. 
 
Krigen har forstærket de inflationære tendenser, der var tilstede alle-
rede før den russiske invasion af Ukraine, og såvel energi- som føde-
varepriser er steget markant de seneste måneder. Prisstigningerne 
dæmper efterspørgslen på kort sigt; forbrugernes reale forbrugsmulig-
heder mindskes markant, og virksomhedernes investeringslyst dæm-
pes herudover af usikkerhed og forværrede konjunkturudsigter globalt. 
Hertil kommer, at der er udsigt til pengepolitiske stramninger i både 
Europa og USA som følge af den stigende inflation. Det vil yderligere 
dæmpe efterspørgsel og produktion. 
 

Krigen må forventes 
at få realøkonomisk 
effekt  

Krigen  
forstyrrer igen 
forsyningskæderne, 
… 

… mindsker 
gevinster fra 
specialisering, … 

… og øger det 
inflationære pres 



Udviklingen i produktiviteten - Krigen i Ukraine II.3 

 Produktivitet, 2022            43
 

Det negative udbudsstød fra krigen øger sandsynligheden for en situ-
ation med høj inflation og lav vækst. De aktuelle begivenheder minder 
på overfladen om situationen i begyndelsen af 1970’erne, hvor de ara-
biske lande begrænsede olieproduktionen som følge af Yom Kippur-
krigen og dermed forårsagede kraftige olieprisstigninger. Modsat 
1970’erne befinder mange økonomier sig dog aktuelt i et opsving, og 
efterspørgselsnedgangen virker i første omgang til at dæmpe dette, 
snarere end at forstærke en allerede igangværende afmatning som i 
1970’erne. De seneste to år med coronapandemien har også vist, at 
selvom udbudsbegrænsninger kan have markant effekt på kort sigt, så 
kan aktiviteten vende hurtigt tilbage, når begrænsningerne ophører. 
 
De betydelige energiprisstigninger samt den genopblussede konflikt 
mellem Vesten og Rusland har ført til et øget fokus på forbruget af 
fossile brændsler og givet anledning til politiske udmeldinger om uaf-
hængighed af russisk gas frem mod 2030.5 Det er derfor sandsynligt, 
at højere energipriser er et længerevarende fænomen. Det kan give 
anledning til et produktivitetstab, idet det kræver omstilling i såvel virk-
somhedernes produktion som husholdningernes forbrug.  
 
I tillæg til de politiske reaktioner på energiforsyningen har der også 
været en række udmeldinger relateret til de militære udgifter. I Dan-
mark er der indgået en aftale om at øge udgifterne til forsvaret, så de 
øges varigt fra 1,3 pct. af BNP i 2019 til 2 pct. af BNP inden udgangen 
af 2033. Afhængigt af hvordan planerne mere konkret udmøntes kan 
det påvirke den opgjorte produktivitet, hvis en større del af beskæfti-
gelsen går til forsvarsrelaterede aktiviteter.  
 
Arbejdsmarkedet kan også blive påvirket af, at der forventes en væ-
sentlig tilgang af ukrainske flygtninge den kommende tid. Der er i marts 
2022 vedtaget en aftale i Folketinget, der skal give ukrainske flygtninge 
hurtigere opholdstilladelse. Dermed får de også hurtigere mulighed for 
at indgå på det danske arbejdsmarked. Øget tilgang af udenlandsk ar-
bejdskraft kan øge produktiviteten, eksempelvis ved at medbringe ny 
viden og nye ideer, eller ved at den indfødte arbejdskraft kan anvende 
sine kvalifikationer mere effektivt, jf. også diskussionen i rapportens 
kapitel I. Flygtninge adskiller sig dog væsentligt fra andre typer af uden-
landsk arbejdskraft, og arbejdsmarkedseffekterne afhænger også af 
flygtningenes forventninger til tidshorisonten for krigen. 
 
 

                                                           
5) Jf. EU-Kommissionen (2022) og Statsministeriet (2022). 
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II.4 PRODUKTIVITETSVÆKSTEN 
DE SENESTE 20 ÅR 

PRODUKTIVITETSVÆKSTEN ER TILTAGET DE SENESTE ÅR 

Timeproduktivitetsvæksten i Danmark aftog over en længere periode 
frem mod årtusindeskiftet, jf. figur II.2. Det gav anledning til debat om 
de bagvedliggende årsager og om, hvorvidt den svage udvikling ville 
fortsætte. Regeringen nedsatte på den baggrund en produktivitets-
kommission i 2012, der blandt andet skulle kortlægge årsagerne til den 
lave vækst samt udpege de væsentligste drivkræfter bag produktivi-
tetsudviklingen.  
 
Udviklingen de senere år tyder på, at faldet er bragt til ophør, og i ste-
det er væksten i timeproduktiviteten steget svagt de senere år. Sam-
menlignet med andre lande var væksten fortsat lav i perioden frem mod 
finanskrisen, men herefter er væksten tiltaget, og den har været højere 
end i en række af de lande, vi normalt sammenligner os med, jf. figur 
II.2. Den resterende del af afsnittet beskriver produktivitetsvæksten i 
perioden fra årtusindeskiftet og frem mod coronakrisen med fokus på, 
hvilke faktorer der kan have bidraget til, at væksten ser ud til at være 
svagt tiltagende. 
 
Timeproduktivitetsvæksten kan opdeles i bidrag fra produktionsfakto-
rerne. Det bidrag, der ikke kan henføres til de inkluderede produktions-
faktorer, benævnes oftest totalfaktorproduktivitet (TFP). Opgørelsen af 
TFP afhænger derfor også af, hvilke øvrige produktionsfaktorer, der 
inkluderes i beregningen, og bidraget fra TFP kan derfor variere på 
tværs af opgørelser. Stigninger i TFP kan dermed også dække over, 
at der er udeladte produktionsinput i beregningen, eller at de inklude-
rede produktionsinput ikke måles korrekt. TFP drives på lang sigt af 
teknologiske fremskridt i bred forstand og dækker grundlæggende over 
effektiviteten i produktionsprocessen, såfremt alle relevante produkti-
onsinput er medtaget. Når TFP opgøres for en branche eller for øko-
nomien som helhed, vil målet også afspejle sammensætningseffekter, 
dvs. hvor effektivt produktionsressourcerne er fordelt mellem de en-
kelte virksomheder og brancher. 
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FIGUR II.2 TIMEPRODUKTIVITET 

Dansk timeproduktivitetsvækst er tiltaget svagt de seneste år. Væksten i perioden 2000-09 var la-
vere end i en række andre lande, men har efter finanskrisen været højere. 
 

Private byerhverv 

 

 
Udvalgte lande 

 

 

Anm.: Figurerne er vist ekskl. coronakrisen og går derfor kun frem til 2019. Den grønne kurve i venstre figur 
viser et syvårs centreret glidende gennemsnit og er derfor kun vist frem til 2016. Syv år er valgt, da det 
svarer til længden af en gennemsnitlig konjunkturcykel. Figuren til højre viser udviklingen i BNP pr. time 
for hele økonomien. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, OECD og egne beregninger. 
 

 

TOTALFAKTORPRODUKTIVITET 

Det antages typisk, at sammenhængen mellem produktion (værditil-
vækst), 𝑌, og produktionsinput i økonomien kan opskrives som: 
 𝑌 𝐴 ∙ 𝐹 𝐾, 𝐿  
 𝐾 er kapital, 𝐿 er arbejdskraftinput, 𝐴 er totalfaktorproduktivitet (TFP) 
og 𝐹 ∙,∙  er den anvendte produktionsfunktion.  
 
TFP opgør altså forholdet mellem den reale værdiskabelse og en 
sammenvejning af de anvendte produktionsinput. TFP kan opfattes 
som et empirisk mål for teknologiniveauet og angiver, hvor effektivt 
en given mængde ressourcer omsættes til produktion. Det opgjorte 
TFP afhænger af, hvilke produktionsinput der medtages i produkti-
onsfunktionen, f.eks. om humankapital er med eller ej. 
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Set over en længere periode er der en betydelig del af produktivitets-
udviklingen i Danmark, som ikke kan forklares af en ændret sammen-
sætning af arbejdskraften (uddannelsesniveau) eller af ændringer i for-
holdet mellem kapital og arbejdskraft (kapitalintensiteten). Det efterla-
der en betydelig del af forklaringsbidraget til TFP, jf. figur II.3. I 
2010’erne under ét kan omtrent to tredjedele af den gennemsnitlige 
timeproduktivitetsvækst tilskrives vækst i TFP. TFP-væksten aftog 
gennem en længere periode fra 1970’erne frem til 2000’erne, men er 
de seneste år atter tiltaget, jf. højre del af figur II.3.  
 

FIGUR II.3 BIDRAG TIL TIMEPRODUKTIVITETSVÆKST 

En betydelig del af den årlige timeproduktivitetsvækst lader sig ikke forklare af ændret uddannel-
sesniveau eller af ændringer i forholdet mellem kapital og arbejdskraft, og kommer derfor til udtryk 
i form af vækst i TFP. Der er en tendens til, at væksten i TFP er tiltaget de seneste år.  
 

Bidrag til produktivitetsvækst 
 

Totalfaktorproduktivitet  

 
Anm.: Figurerne er vist ekskl. coronakrisen og går derfor kun frem til 2019. Den grønne kurve i højre figur viser 

et syvårs centreret glidende gennemsnit og er derfor kun vist frem til 2016. Figurerne er vist for den 
markedsmæssige del af økonomien. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 
 

 
De betydelige forklaringsbidrag fra TFP ses ikke kun i Danmark, men 
gælder også i en lang række andre lande, jf. figur II.4. I perioden 2000-
19 steg TFP i Danmark mindre end i en række lande, vi normalt sam-
menligner os med, jf. højre del af figur II.4. Det skyldes overvejende en 
svag TFP-udvikling i perioden op til finanskrisen, mens væksten efter-
følgende har været højere end i de andre lande. 
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FIGUR II.4 BIDRAG TIL PRODUKTIVITETSVÆKST PÅ TVÆRS AF LANDE 

TFP-væksten i Danmark steg fra 2000’erne til 2010’erne og var i 2010’erne høj sammenlignet med 
andre lande. 
 

TFP, 2010-19 

 

 
TFP, udvalgte lande 

 

 

Anm.: Figuren til venstre viser det simple gennemsnit af bidrag til timeproduktivitetsvæksten over perioden. 
Kapitalkvalitet dækker over bidrag fra ændringer i sammensætningen af kapital. Kapitalandel er bidraget 
fra ændringer i forholdet mellem kapital og output.  

Kilde: OECD og egne beregninger. 
 

 

BIDRAG TIL PRODUKTIVITETSVÆKST 

Under visse antagelser kan væksten i timeproduktiviteten opdeles i 
bidrag fra en række faktorer. Opdelingen afhænger af, hvilke produk-
tionsfaktorer man inkluderer, og dekomponeringen varierer derfor på 
tværs af statistikker.  
 
OECD laver to forskellige opdelinger: 

i) Sammensætningen af kapital (kapitalkvalitet), forholdet mel-
lem kapitel og output (kapitalandel) og TFP 

ii) Forholdet mellem kapital og arbejdskraft (kapitalintensiteten) 
og TFP. 

 
Danmarks Statistik og EU-KLEMS inkluderer udover bidrag fra TFP 
og ændret sammensætning af kapitalen også bidrag fra ændret sam-
mensætning af arbejdskraften, opgjort ved ændret uddannelsessam-
mensætning.  
 
I alle opgørelser er TFP beregnet residualt og kan derfor variere i 
størrelse, udvikling og fortolkning på tværs af opgørelser afhængig 
af, hvilke andre faktorer der tages højde for.  
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De betydelige bidrag fra TFP til samlet produktivitetsvækst i såvel Dan-
mark som udlandet gør det alt andet lige mere vanskeligt af fastslå, 
hvad drivkraften bag de seneste års tiltagende produktivitetsvækst i 
Danmark er. Den resterende del af afsnittet dekomponerer derfor ud-
viklingen i TFP i en række forskellige dimensioner for at komme nær-
mere, hvad der kan ligge bag fremgangen.  

STORT BIDRAG TIL TFP-VÆKST FRA INDUSTRIEN  

Den samlede TFP-stigning de seneste år dækker over betydelig vari-
ation på tværs af brancher. Over perioden 2000-19 har væksten været 
størst i Information og kommunikation samt Landbrug, jf. figur II.5. De 
fyldte dog begge mindre end 5 pct. af den samlede værditilvækst i 2019 
og bidrager derfor kun i mindre omfang til den samlede TFP-fremgang. 
Stigningen har imidlertid også været betydelig i Industri og Handel, 
som hver især udgjorde mere end 10 pct. af værdiskabelsen i 2019. 
Fremgangen i de to brancher var mere markant i den sidste del af pe-
rioden, og det bidrager derfor væsentligt til den stigende TFP-vækst-
rate, der ses for økonomien som helhed. 
 

FIGUR II.5 TFP-VÆKST FORDELT PÅ BRANCHER 

TFP er over perioden 2000-19 steget mest i brancherne Information mv., Landbrug, Industri og 
Handel. I de største brancher, Industri og Handel, har væksten været særligt høj i perioden efter 
finanskrisen. 
 

 
 

 
Anm.: Figuren til venstre viser det simple gennemsnit af vækstraterne over den angivne periode. Tallene i 

parentes angiver branchens BVT-andel i 2019. Figuren viser kun markedsmæssige erhverv med en 
BVT-andel i 2019, der overstiger 1 pct. Figuren til højre viser udviklingen over tid i brancher med en 
BVT-andel, der overstiger 5 pct. i 2019. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
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Produktivitetsfremgangen i dansk industri har over perioden 2010-19 
været højere end i en række af de lande, vi normalt sammenligner os 
med, mens den i den danske handelsbranche har været omtrent sam-
menlignelig med Holland og Sverige, jf. figur II.6. Ligesom i Danmark 
er billedet for de øvrige lande, at TFP bidrager med langt hovedparten 
af produktivitetsvæksten over perioden, både i Industri, men også i 
Handel. Det er derfor ikke et særskilt dansk fænomen, at det er van-
skeligt at fastslå årsagerne bag produktivitetsvæksten. 
 

FIGUR II.6 BIDRAG TIL TIMEPRODUKTIVITET, 2010-19 

Produktivitetsfremgangen i både Industri og Handel kan i høj grad tilskrives TFP-vækst. Billedet ses 
på tværs af lande. 
 

Industri 

 

 
Handel 

 

 

 
Anm.: Figuren trækker på 2021-versionen af EU-KLEMS, som er udarbejdet af Luiss. Opdateringen indeholder 

imidlertid ikke tal for Danmark, og kilden til disse er derfor Danmarks Statistik. Det indebærer også for-
skel i afgrænsningen af kapital. For Danmark er “Anden kapital” vist i stedet for “Fysisk kapital” og “IT-
kapital” er vist i stedet for “Immateriel kapital”.  

Kilde: Luiss, EU-KLEMS, og Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 

VIRKSOMHEDERNES INTERNE VÆKST ER TILTAGET 

Som illustreret ovenfor er der betydelig forskel på produktivitetsvæk-
sten i de enkelte brancher, og også branchernes vægt i økonomien 
ændres over tid. Den samlede produktivitetsvækst kan dekomponeres 
i to bidrag: Bidrag fra produktivitetsvæksten indenfor økonomiens 
brancher og bidrag fra forskydninger mellem brancherne. Produktivi-
tetsfremgang kan med andre ord enten skyldes, at økonomiens bran-
cher hver især bliver mere produktive, eller at aktiviteten forskydes 
mod brancher, hvor produktiviteten er højere. Beregninger i De Øko-
nomiske Råds formandskab (2021) viste, at produktivitetsstigningerne 
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i Danmark siden 1966 primært kan tilskrives, at produktiviteten internt 
i de enkelte brancher er steget.  
 
På samme måde som forskydninger mellem økonomiens brancher kan 
påvirke den samlede produktivitet, kan forskydninger mellem virksom-
hederne indenfor de enkelte brancher have stor betydning. Det bety-
delige bidrag fra den interne vækst i økonomiens brancher kan enten 
skyldes, at de enkelte virksomheder bliver mere produktive, eller at ak-
tiviteten forskydes over mod mere produktive virksomheder indenfor 
samme branche. På baggrund af data på virksomhedsniveau er det 
muligt at dekomponere TFP-udviklingen i bidrag fra fortsættende virk-
somheders interne produktivitetsstigninger, nye virksomheders pro-
duktivitet, lukkede virksomheders produktivitet og reallokering mellem 
virksomhederne, jf. boks II.3. 
 
Beregningerne viser, at ca. en femtedel af den samlede TFP-vækst 
over perioden kan tilskrives, at aktiviteten forskydes over mod eksiste-
rende virksomheder, der er mere produktive (reallokering), jf. figur II.7. 
Hertil kommer, at godt en tredjedel af væksten kan tilskrives nettoind-
træden. Dette bidrag dækker over et bidrag fra, at lavproduktive virk-
somheder forlader markedet, og et bidrag fra, at mere produktive virk-
somheder træder ind. Reallokering og nettoindtræden betyder samlet, 
at lidt over halvdelen af den samlede TFP-vækst i perioden kan tilskri-
ves, at aktiviteten over tid flyttes mellem virksomheder. Det understre-
ger, at det er væsentligt for fortsat produktivitetsfremgang, at der sker 
en naturlig reallokering mellem virksomhederne, og at tiltag, der hæm-
mer forskydninger samt nettoindtræden, må forventes at have et ne-
gativt bidrag til produktivitetsvæksten.  
 
Bidragene fra reallokering og nettoindtræden er relativt stabile fra år til 
år, og de bidrager derfor i mindre omfang til at forstå udsvingene i pro-
duktiviteten, herunder de seneste års tiltagende vækst. Bevægelserne 
i bidraget fra den interne vækst i virksomhederne er mere cyklisk og 
minder i højere grad om den samlede produktivitetsudvikling. Denne 
vækst forklarer knap halvdelen af TFP-væksten i perioden. Særligt de 
seneste år er bidraget fra intern vækst i virksomhederne steget mar-
kant. Udviklingen peger dermed på, at forklaringen på de seneste års 
tiltagende produktivitetsvækst i vidt omfang skal findes i faktorer, der 
påvirker den interne vækst snarere end reallokeringen.  
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FIGUR II.7 DEKOMPONERING AF TFP-VÆKST 

Knap halvdelen af TFP-væksten over perioden kommer fra intern 
vækst i virksomhederne, mens den anden halvdel kommer fra dels 
reallokering, dels nettoindtræden. 
 

 
 
Anm.: Figuren viser akkumulerede årlige ændringer. Dekomponeringen er fo-

retaget på baggrund af registerdata og dækker (dele af) den private 
sektor. Den samlede TFP-vækst over perioden afviger derfor fra de øv-
rige figurer i kapitlet, der baserer sig på aggregeret data. Datagrundla-
get samt beregningen af TFP er nærmere beskrevet i kapitel III.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. 
 

 
En del af forklaringen på udsvingene i den interne vækst i virksomhe-
derne skal formentlig findes i konjunktursituationen. Som nævnt tidli-
gere i afsnittet er produktiviteten typisk procyklisk og stiger i opgangs-
tider, men dæmpes eller falder i perioder med meget højt kapacitets-
pres og i tilbageslag. Herudover har tidligere studier vist, at eksempel-
vis automatisering, eksport og offshoring kan øge den virksomhedsin-
terne vækst, ligesom effektiv konkurrence kan øge de enkelte virksom-
heders vækst, jf. også diskussionen i kapitel IV. I næste afsnit diskute-
res det på den baggrund, om danske virksomheders globale aktiviteter 
kan have bidraget til TFP-væksten over de seneste år. 

Automatisering og 
offshoring kan øge 
intern vækst 
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BOKS II.3 VIRKSOMHEDSDYNAMIK 

Den samlede produktivitetsfremgang kan komme fra tre forskellige kanaler: Intern vækst i de en-
kelte virksomheder, reallokering og nettoindtræden. Ændringen i produktiviteten, her defineret som 
TFP (𝐴), kan skrives som: 
 ∆𝐴 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛 𝑣æ𝑘𝑠𝑡 + 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑙𝑜𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑖𝑛𝑑𝑡𝑟æ𝑑𝑒𝑛 
 
Intern vækst 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛 𝑣æ𝑘𝑠𝑡 =  𝑤 ∙ ∆𝐴 ,∈  𝑤 = , ,  angiver gennemsnittet af virksomhed 𝑖′𝑠 BVT-andel for startåret (𝑘) og slutåret (𝑡). 𝑖 ∈ 𝐶 angiver, at der summeres over fortsættende virksomheder (𝐶).  
 
Reallokering 
 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑙𝑜𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 =  �̅� − �̅�) ∙∈ ∆𝑤 ,  �̅�  angiver gennemsnittet af virksomhed 𝑖′𝑠 produktivitetsniveau i start- henholdsvis slutåret. �̅� an-
giver det samme, men for det aggregerede TFP. 
 
Nettoindtræden 
 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑖𝑛𝑑𝑡𝑟æ𝑑𝑒𝑛 =  𝑤 , ∙ 𝐴 , − �̅�∈ − 𝑤 , ∙ 𝐴 , − �̅�∈  𝑁 angiver nye virksomheder, mens 𝑋 angiver virksomheder, der lukker. Det første led angiver bi-
draget fra nye virksomheder, mens det sidste led angiver bidraget fra virksomheder, der udtræder 
af datasættet. Bemærk, at dette led også afspejler ændringer i datasættets sammensætning, der 
ikke nødvendigvis skyldes, at virksomheder opstår eller lukker, jf. også beskrivelsen i kapitel III. 
 
I analysen udregnes virksomhedens vægt som en kombination af dens andel af samlet BVT i bran-
chen i virksomhedsdatasættet og branchens andel af samlet BVT i nationalregnskabet. Under an-
tagelse af, at de virksomheder, der optræder i virksomhedsdatasættet, er repræsentative for deres 
branche, vil denne dobbeltvægtning betyde, at dekomponeringen er mindre følsom over for data-
sættets branchedækning over tid.  
 

 
 



Udviklingen i produktiviteten - Produktivitetsvæksten de seneste 20 år II.4 

 Produktivitet, 2022            53
 

VIRKSOMHEDERS GLOBALE AKTIVITETER KAN ØGE TFP 

Omfanget af global handel er stigende over tid, og danske virksomhe-
der deltager i stadigt større omfang i den internationale arbejdsdeling. 
Det kan give produktivitetsgevinster, både fordi hvert land i stigende 
grad specialiserer sig i den type produktion, det har en komparativ for-
del indenfor, men også fordi virksomhederne gennem handel tilegner 
sig ny viden og nye teknologier. Højere grad af deltagelse i den inter-
nationale arbejdsdeling kan dermed være en af faktorerne bag de se-
neste års tiltagende virksomhedsinterne vækst.  
 
Den øgede globalisering fører til mere komplekse produktionsprocesser, 
som ofte bliver mere fragmenterede. Produktionsprocesserne kan tage 
et væld af forskellige former, jf. UNECE (2015). Nogle virksomheder væl-
ger at udflytte dele af produktionen til en underleverandør (offshoring el-
ler outsourcing). Andre virksomheder har hele produktionsprocessen 
samt salget i udlandet, men administration, udvikling og marketing i Dan-
mark (BVT skabt i udlandet). Hertil kommer, at danske virksomheder fo-
retager direkte investeringer i udenlandske virksomheder. 
 

VIRKSOMHEDERS GLOBALE AKTIVITETER 

Outsourcing er udflytning af arbejdsopgaver fra virksomheden til en 
underleverandør udenfor virksomheden. Offshoring er udflytning af 
arbejdsopgaver til udlandet, enten til et datterselskab eller en ekstern 
leverandør.  
 
Processing og merchanting er produktion af varer i udlandet, der sæl-
ges til virksomheder eller forbrugere i udlandet, og derfor aldrig kryd-
ser den danske grænse. Samlet betegnes det BVT skabt i udlandet.6  
 
FDI (foreign direct investment) er direkte ejerskab i en udenlandsk 
virksomhed. 
 

 
Andelen af BVT skabt i udlandet i Danmark er steget siden 2005, jf. 
figur II.8, omend stigningen er afbøjet lidt efter 2016. Den statistiske 
indarbejdelse af aktiviteterne relateret til BVT skabt i udlandet har de 
senere år indebåret betydelige oprevisioner af dansk produktion, uden 
at beskæftigelsen er revideret tilsvarende. Dansk timeproduktivitet er 

                                                           
6) Skillelinjen mellem merchanting og processing handler teoretisk set om ejerskab til rå-

varerne. Ved processing har den danske virksomhed ejerskabet til råvarerne gennem 
hele produktionsprocessen. I praksis kan denne skelnen dog være vanskelig. 

Globalisering kan 
give produktivitets-
fremskridt 

Globalisering  
leder til komplekse 
og fragmenterede 
produktions-
processer 

Indarbejdelsen af 
BVT skabt i udlandet 
har øget opgjort 
timeproduktivitet 
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derfor løftet betydeligt som følge af indarbejdelsen af de globale pro-
duktionsprocesser. Det peger i retning af, at der er en sammenhæng 
mellem stigningen i andelen af BVT skabt i udlandet og den tiltagende 
produktivitetsvækst.  
 

FIGUR II.8 BVT SKABT I UDLANDET 

BVT skabt i udlandet har udgjort en stigende andel af BVT i de pri-
vate byerhverv siden 2005. 
 

 
 
Anm.: Figuren er vist ekskl. coronakrisen og går derfor kun til 2019. Dan-

marks Statistik opgør ikke merchanting og processing – og dermed 
BVT skabt i udlandet – før 2005.  

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 
 

 
Opgørelsen af aktiviteterne knyttet til BVT skabt i udlandet er forbundet 
med usikkerhed, og det er ikke muligt ud fra de tilgængelige statistikker 
at afgøre, hvor stor en andel af den indenlandske beskæftigelse, der 
er beskæftiget med udenlandske aktiviteter. Antages det eksempelvis, 
at ¾ af det opgjorte BVT skabt i udlandet produceres uden dansk input 
af kapital og beskæftigelse, og at andelen af BVT skabt i udlandet er 
omtrent konstant fra 2016, bidrager de udenlandske aktiviteter med 
knap ½ pct.point til TFP-væksten hvert år i perioden 2005-16, jf. be-
regningen i boks II.4. Med andre ord ville TFP-væksten med dette reg-
neeksempel have været en del lavere, hvis ikke danske virksomheder 
havde benyttet sig af de globale forretningsmodeller.  

TFP-bidrag fra BVT 
skabt i udlandet kan 
være knap ½ 
pct.point pr. år 
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BOKS II.4 TFP-VÆKST KORRIGERET FOR BVT SKABT I UDLANDET 

Denne boks beskriver effekterne på lønkvote og TFP af den stigende andel af BVT skabt i udlandet. 
Antagelserne i boksen følger dem, der ligger til grund for de fremskrivninger, der foretages med De 
Økonomiske Råds Sekretariats makroøkonometriske model, SMEC. 
 
Det antages, at samlet BVT kan opdeles i BVT skabt i Danmark henholdsvis i udlandet. BVT skabt 
i Danmark (𝑌 ) beskrives ved (1), mens samlet BVT (𝑌 ) beskrives ved (2). I fravær af BVT skabt 
i udlandet er de to udtryk ens. 𝑌 = 𝐴 ∙ 𝐿 ∙ 𝐾  (1) 𝑌 = 𝐵 ∙ 𝐿 ∙ 𝐾  (2) 
 
Det antages, at den strukturelle produktionsteknologi for BVT skabt i Danmark er uændret over 
perioden. Det indebærer, at 𝛼 holdes fast på det historiske gennemsnit for lønkvoten i de private 
byerhverv på 0,685. Lønkvoten for den samlede økonomi tillades at ændres over tid og kan bereg-
nes som: 𝛽 = 𝑤 ∙ 𝐿𝑝 ∙ 𝑌 = 𝑤 ∙ 𝐿𝑝 ∙ 𝑌 ∙ 𝑌𝑌 = 𝛼 ∙ 𝑌𝑌  

 
Lønkvoten i den samlede økonomi er dermed lønkvoten forbundet med indenlandske aktiviteter 
korrigeret for andelen af BVT skabt i udlandet. Det antages nu, at ¾ af det opgjorte BVT skabt i 
udlandet produceres uden dansk input, og at stigningen er sket gradvist over perioden 2005-16. 
Den korrigerede andel af BVT skabt i udlandet, , benævnes 𝛾 . 

 
Den stigende andel af BVT skabt i udlandet indebærer, at 𝐵  ikke kun afspejler TFP forbundet med 
aktiviteter foretaget i Danmark, men også indeholder et bidrag fra udenlandske aktiviteter. Forskel-
len på 𝐴  og 𝐵  udgør TFP-bidraget fra BVT skabt i udlandet. For en konstant lønkvote er TFP-
væksten givet ved væksten i 𝐴  i produktionsfunktionen. Når der tages højde for BVT skabt i udlan-
det og for, at lønkvoten knyttet hertil varierer over tid, kan logaritmen til TFP (inkl. effekten af BVT 
skabt i udlandet) beregnes som: 
 𝑙𝑜𝑔𝐵 = 𝑙𝑜𝑔𝑌 −  𝛼 ∙ 𝛾 ∙ 𝑙𝑜𝑔𝐿 − 1 − 𝛼 ∙ 𝛾 ) ∙ 𝑙𝑜𝑔𝐾  
 
Den relative forskel kan beregnes som: 
 𝑙𝑜𝑔𝐵 − 𝑙𝑜𝑔𝐴 = −𝑙𝑜𝑔𝛾 + 𝛼 ∙ (1 − 𝛾 ) ∙ (𝑙𝑜𝑔𝐿 − 𝑙𝑜𝑔𝐾 ) 
 
Ved anvendelse af data for arbejdskraft og kapital i de private byerhverv, kan denne forskel opgøres 
til 0,4 pct.point hvert år i perioden 2005-16. Beregningen sker under antagelse af, at BVT skabt i 
Danmark og udlandet har samme deflator. Er dette ikke tilfældet, vil en stigning i BVT skabt i udlan-
det ikke kun slå ud i TFP-væksten, men også i den beregnede profitrate. 
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Beregningen bygger på en antagelse om, at andelen af BVT skabt i 
udlandet er omtrent konstant efter 2016. Med denne antagelse kan ak-
tiviteterne dermed have bidraget til højere TFP-vækst i den pågæl-
dende periode, men kan ikke umiddelbart forklare accelerationen i den 
interne vækst i virksomhederne siden 2015. Billedet kan hurtigt ændre 
sig, og foreløbige opgørelser for 2021 peger i retning af, at de uden-
landske aktiviteters andel af BVT igen øges. Opgørelsen af de uden-
landske aktiviteter er dog behæftet med usikkerhed og er ofte under-
lagt betydelige revisioner, hvorfor der i beregningen ikke er lagt afgø-
rende vægt på de seneste observationer. En mere præcis forståelse 
af sammenhængen mellem BVT skabt i udlandet og virksomhedernes 
TFP-vækst kræver yderligere analyser.7 
 
BVT skabt i udlandet udgør kun en del af danske virksomheders glo-
bale aktiviteter, og det er derfor ikke den eneste mulige kilde til højere 
TFP-vækst de seneste år. Analyser i rapportens kapitel IV underbyg-
ger, at globalisering øger virksomhedernes produktivitet. I en analyse 
konkluderes det, at produktiviteten øges hos virksomheder, som får 
bedre mulighed for at importere – eksempelvis fordi de drager fordel af 
eksisterende handelsrelationer. I en anden analyse findes, at produk-
tiviteten i en virksomhed øges, når den oplever større efterspørgsel 
efter de varer, den eksporterer. Verdensmarkedets efterspørgsel efter 
danske varetyper er øget, og det kan derfor være medvirkende til de 
seneste års TFP-vækst. Analyserne i kapitel IV søger dog ikke at svare 
på, hvor stor en del af de seneste års TFP-vækst, der kan forklares af 
globaliseringen. Det kræver derfor nærmere analyser at kunne afgøre, 
om de seneste års stigning i TFP og i bidraget fra den virksomhedsin-
terne vækst skal ses med baggrund i globale aktiviteter, eller om andre 
faktorer, som eksempelvis automatisering, også har spillet en rolle.  
 
 

                                                           
7) Den internationale litteratur på området er sparsom og udfordres af manglen på dæk-

kende statistikker og entydige definitioner og opgørelser på tværs af lande. Der findes 
internationale statistikker, der belyser omfanget af merchanting, men det samme gør 
sig ikke gældende for processing. De tilgængelige studier benytter forskellige strategier 
til at identificere virksomheder, der har aktiviteter knyttet til BVT skabt i udlandet, men 
de fleste studier peger i retning af, at virksomheder med denne slags aktiviteter er mere 
produktive end andre virksomheder, jf. eksempelvis Morikawa (2016), De Vries mfl. 
(2021) og Bernard mfl. (2017). 
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KAPITEL III 
UDVIKLINGEN I DANSKE VIRKSOMHEDERS  
MARKEDSMAGT 
 

Kapitlet belyser udviklingen i danske virksomheders mar-
kedsmagt. Derudover diskuteres betydningen af konkur-
rence for produktivitet og velfærd. 
 
Hovedkonklusionen er, at danske virksomheders markeds-
magt er øget fra 2000 til 2018, hvilket peger på, at konkur-
rencen er blevet svagere. Samtidig er forskellene i mar-
kedsmagt mellem virksomheder blevet større. En svæk-
kelse af konkurrencen kan have forringet produktiviteten 
og velfærden i Danmark. 
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III.1 INTRODUKTION 

I dette kapitel undersøges udviklingen i danske virksomheders mar-
kedsmagt over perioden 2000-18. Markedsmagten opgøres i kapitlet 
som virksomhedernes markup, som måler forholdet mellem virksom-
hedernes priser og omkostningen ved at producere en ekstra enhed 
(marginalomkostningen). Virksomhedernes mulighed for at sætte pri-
serne over marginalomkostningerne er en indikator for konkurrence-
intensiteten på det marked, virksomheden opererer på. I analyserne 
aggregeres virksomhedernes markupper for at belyse udviklingen i 
graden af konkurrence for store dele af økonomien.  
 
Udviklingen i graden af konkurrence på tværs af økonomien er interes-
sant i en produktivitetssammenhæng, fordi stærk konkurrence mellem 
virksomheder er gavnligt for produktivitet og velfærd. Ved utilstrække-
lig konkurrence kan virksomhederne anvende deres markedsmagt til 
at begrænse produktionen og sætte høje priser til skade for forbru-
gerne. Når konkurrencen er stærk, er priserne typisk lave, da virksom-
hederne underbyder hinanden. Stærk konkurrence kan også øge pro-
duktiviteten ved at tilskynde virksomhederne til at organisere sig effek-
tivt og udvikle nye teknologier. 
 
Hovedkonklusionen i kapitlet er, at markupperne er steget i de danske 
virksomheder fra 2000 til 2018. Det betyder, at virksomhederne har 
fået mere markedsmagt, hvilket indebærer et tab af produktion og pro-
duktivitet for samfundet som helhed. I kapitel IV diskuteres årsagerne 
til den stigende markedsmagt. 
 
I kapitlet gennemgås først i afsnit III.2 betydningen af konkurrence for 
produktivitet og velfærd. I afsnit III.3 diskuteres markupper som mål for 
markedsmagten, ligesom de forskellige tilgange til beregning af dem 
diskuteres. Derudover præsenteres eksisterende undersøgelser af ud-
viklingen i markupperne i Danmark og udlandet. I afsnit III.4 præsen-
teres beregningerne af danske virksomheders markupper, og det un-
dersøges, hvilke typer af virksomheder og brancher der står bag for-
øgelsen af markupperne. Afsnit III.5 konkluderer.  
  

Kapitlet belyser 
udviklingen i 
markedsmagt målt 
ved markupper 

Konkurrence mellem 
virksomheder øger 
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produktivitet 
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III.2 KONKURRENCE OG 
PRODUKTIVITET 

Afsnittet præsenterer principperne for effekterne af konkurrence på 
produktion, produktivitet og samfundsøkonomisk effektivitet. Afsnittet 
er inddelt i fire underafsnit, som opsummeres i det følgende. 
 
Når konkurrencen er svag på et marked, sætter virksomhederne hø-
jere priser, så forbruget bliver lavere, hvilket giver et samfundsøkono-
misk tab. Stærk konkurrence tvinger virksomhederne til at tage lavere 
priser, hvilket giver højere forbrug og mindsker det samfundsøkonomi-
ske tab.  
 
Ufuldstændig konkurrence på de enkelte markeder kan give anledning 
til to typer af omkostninger på samfundsniveau. Den ene type af om-
kostning opstår ved, at der er for svag konkurrence i gennemsnit i sam-
fundet. Det indebærer for lav samlet beskæftigelse og kapitalanven-
delse, fordi de høje priser indebærer, at virksomhederne producerer 
mindre og dermed efterspørger færre input. Den anden type omkost-
ning opstår, hvis der er forskelle i graden af konkurrence, så nogle virk-
somheder har mere markedsmagt end andre. Store forskelle i graden 
af konkurrence indebærer, at en bestemt mængde af beskæftigelse og 
kapital misallokeres, så virksomheder med meget markedsmagt har 
for få ressourcer i forhold til virksomheder med lidt markedsmagt. 
 
Stærk konkurrence kan anspore virksomheder til at producere mere 
effektivt ved eksempelvis at anvende de nyeste teknologier eller den 
bedste organisationsform. Dermed øges produktiviteten på samfunds-
niveau. 
 
Konkurrence kan også påvirke virksomhedernes indsats indenfor 
forskning og udvikling, hvilket har betydning for produktivitetsvæksten. 
Principielt set kan der være både negative og positive effekter på pro-
duktiviteten. Undersøgelser fra Europa finder typisk, at stærkere kon-
kurrence øger indsatsen indenfor forskning og udvikling og dermed 
produktiviteten, mens undersøgelser fra Nordamerika finder blandede 
resultater. 
 
Konkurrence kan også have fordelingsmæssige konsekvenser og her 
igennem påvirke velfærden, jf. f.eks. Jones og Klenow (2016). Svagere 
konkurrence kan eksempelvis være forbundet med højere profit til virk-
somhedsejerne på bekostning af forbrugerne, som betaler højere pri-
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ser. Omvendt kan stærkere konkurrence fra udenlandske virksomhe-
der mindske danske virksomheders efterspørgsel efter lavtuddannede 
ansatte og dermed lede til lavere løn og beskæftigelse for denne 
gruppe, jf. Ashournia mfl. (2014). Fordelingsmæssige konsekvenser 
behandles ikke nærmere i dette afsnit, som fokuserer på effekten på 
produktiviteten. 

SVAG KONKURRENCE MEDFØRER ET DØDVÆGTSTAB  

Når konkurrencen er svag, har virksomhederne mulighed for at sætte 
høje priser. En sådan situation kan opstå, når kunderne ikke ønsker 
eller har dårlige muligheder for at købe konkurrerende produkter. Når 
konkurrencen er stærk, tvinges virksomhederne omvendt til at sætte 
priserne tættere på omkostningerne for at undgå at miste markedsan-
dele til konkurrenterne. 
 
Der kan være flere forskellige årsager til svag konkurrence. Fælles-
nævnere for de fleste er barrierer, der begrænser nye virksomheders 
muligheder for at indtræde på markedet på lige vilkår. Når der er færre 
virksomheder på markedet, mindskes kundernes muligheder for at 
vælge konkurrerende produkter. Et eksempel på en barriere er patent-
beskyttelse og lovgivning om copyright, som tvinger nye virksomheder 
til at udvikle deres eget produkt, hvilket er omkostningsfuldt. Skalafor-
dele i produktionen kan også give anledning til, at der er færre virk-
somheder på markedet, idet nye og små virksomheder ikke producerer 
lige så omkostningseffektivt som eksisterende. I det ekstreme tilfælde, 
hvor skalafordelene er betydelige, kan opstå et såkaldt naturligt mono-
pol, hvor der kun er plads til en virksomhed på markedet.  
 
Virksomhedernes markedsmagt indebærer et velfærdstab – et såkaldt 
dødvægtstab, fordi forbruget bliver for lavt, jf. boks III.1. Når der ikke 
er tilstrækkelig konkurrence, er prisen, og dermed forbrugernes værd-
isætning af produktet, højere end omkostningerne ved at producere en 
ekstra enhed. Dermed ville der være en samfundsøkonomisk gevinst 
forbundet med at øge produktionen. Denne mulige gevinst betegnes 
dødvægtstabet. Dødvægtstabet måler med andre ord det tab af vel-
færd, der opstår, når konkurrencen er svag. 
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DØDVÆGTSTAB OG FULDKOMMEN KONKURRENCE 

Dødvægtstabet betegner det tab af velfærd, som opstår, fordi virk-
somhederne har markedsmagt til at sætte priserne højere end om-
kostningerne. Der opstår altså en “kile” mellem den omkostning, virk-
somhederne producerer til, og den pris, forbrugerne køber til. Der-
med bliver forbruget lavere, end hvad der er samfundsøkonomisk 
mest hensigtsmæssigt; virksomhederne opnår profit på bekostning 
af forbrugernes velfærd. 
 
Fuldkommen konkurrence betegner situationen, hvor den enkelte 
virksomhed ikke kan påvirke priserne, og markedskræfterne bevirker, 
at priserne er lig marginalomkostninger. Her er forbruget samfunds-
økonomisk optimalt. 
 

 
Når konkurrencen omvendt er stærk, tvinger markedskræfterne pri-
serne ned, hvilket giver højere forbrug og dermed højere velfærd. Fuld-
kommen konkurrence er en idealsituation, hvor der ikke er noget død-
vægtstab. Markedskræfterne indebærer, at priserne konkurreres ned 
til omkostningerne ved at producere en ekstra enhed, hvilket er det 
lavest mulige prisniveau, idet profitten akkurat er nul. Hvis priserne 
sættes længere ned, er profitten negativ og virksomhederne dermed 
urentable.  
 
Velfærdstabet er større, hvis flere virksomheder med markedsmagt le-
verer varer eller ydelser til hinanden i en produktionskæde, jf. Tirole 
(1994). Det skyldes, at prisforhøjelsen sendes videre i produktionskæ-
den og akkumuleres, så den bliver større, jo flere led der er. Når der 
kun er én virksomhed, er der kun én forvridning i enden af kæden og 
ingen forvridninger i mellemleddene. 
 
Gennem en lignende mekanisme kan svag konkurrence forstærke vel-
færdstabet fra imperfektioner på arbejdsmarkedet, der skaber ledig-
hed. Dette gør sig eksempelvis gældende, hvis der er naturlig ledig-
hed, fordi fagforeninger har monopolmagt på arbejdsmarkedet til at 
sætte en høj løn, jf. Sørensen og Whitta-Jacobsen (2010). En højere 
løn giver større omkostninger for virksomhederne, som sender forøgel-
sen videre til forbrugerne i form af højere priser. Svag konkurrence på 
produktmarkedet forstærker denne effekt, så den endelige prisforhø-
jelse, og dermed også ledigheden, bliver højere. 
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BOKS III.1 DØDVÆGTSTAB UNDER UFULDKOMMEN KONKURRENCE 

En virksomhed med markedsmagt producerer 𝑞 enheder til prisen 𝑝. Virksomheden står overfor den 
inverse efterspørgselskurve 𝑝 𝑞  og omkostningsfunktionen 𝑐 𝑞 . Profitmaksimering leder til første-
ordensbetingelsen (1): 
 max𝑝 𝑞 ⋅ 𝑞 − 𝑐 𝑞  ⟹ 
 𝑝 𝑞 ⋅ 𝑞 𝑝 𝑞 𝑐 𝑞 , 1  
 
Venstresiden i (1) angiver den marginale indtjening, mens højresiden angiver marginalomkostnin-
gen. 
 
Figur A illustrerer ligevægten i tilfældet med lineær efterspørgsel og konstante marginalomkostnin-
ger. 𝑞∗ og 𝑝∗ er den profitmaksimerende mængde og pris, og den mørkegrå firkant er profitten. Den 
lyseste trekant, FO, er forbrugeroverskuddet, der beregnes som summen af forbrugernes betalings-
villighed (reservationsnytter)  fratrukket prisen. Den lidt mørkere trekant, DVT, angiver dødvægtsta-
bet, som er det tab af velfærd, der opstår, fordi produktionen er lavere end i fuldkommen konkur-
rence. Under fuldkommen konkurrence er ligevægtsmængden 𝑞  og ligevægtsprisen 𝑝 , som 
også er lig marginalomkostningerne. Her er profitten nul, og forbrugeroverskuddet er lig summen af 
de to trekanter og firkanten. 
 

FIGUR A PROFITMAKSIMERING 
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Når virksomheder primært producerer til eksportmarkeder, er der ikke 
nødvendigvis et dødvægtstab i hjemlandet forbundet med svag kon-
kurrence. Det skyldes, at de forbrugere, der rammes af de høje priser, 
og som dermed påvirkes af dødvægtstabet, bor i andre lande. Der kan 
dog fortsat være omkostninger i hjemlandet ved svag konkurrence i 
form af lavere produktivitet, hvilket forklares i de efterfølgende under-
afsnit. 

FORSKELLE I MARKEDSMAGT LEDER TIL MISALLOKERING 

De dødvægtstab, som opstår grundet svag konkurrence på de enkelte 
markeder, kan give anledning til to slags omkostninger, når de aggre-
geres op til samfundsniveau, jf. Edmond mfl. (2021). Den første type 
skyldes, at den gennemsnitlige grad af konkurrence er for lav i sam-
fundet. Dette giver et for lavt forbrug, som i sidste ende stammer fra en 
for lav produktion og dermed et for lavt niveau af beskæftigelse og ka-
pital på samfundsniveau.1  
 
Den anden type af omkostning opstår, hvis der er forskelle i graden af 
markedsmagt på tværs af virksomheder, jf. Edmond mfl. (2021) og Pe-
ters (2020). Dette giver anledning til såkaldt misallokering, fordi virk-
somheder med meget markedsmagt har for lav produktion og dermed 
anvender for lidt arbejdskraft og kapital i forhold til virksomheder med 
lidt markedsmagt. For et givet gennemsnitligt niveau af graden af kon-
kurrence vil større forskelle i graden af konkurrence dermed forøge det 
samfundsøkonomiske tab. 
 
Det samfundsøkonomiske tab fra misallokering er ensbetydende med 
et produktivitetstab, fordi den samlede produktion (BNP) kunne øges, 
hvis den samme mængde kapital og arbejdskraft blev fordelt mere 
hensigtsmæssigt. Således ville produktionen og dermed produktivite-
ten være højere, hvis de samme inputfaktorer blev flyttet fra virksom-
heder med lidt markedsmagt til virksomheder med meget marked-
smagt. 
 

                                                           
1) Den aggregerede effekt på beskæftigelsen opstår, når arbejdsudbuddet er endogent. 

Effekten af en høj gennemsnitlig markup minder i den henseende om effekten af en 
bundskat, som reducerer gevinsten ved at arbejde og dermed arbejdsudbuddet for alle. 
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MISALLOKERING 

Misallokering betyder, at input i produktionen, såsom kapital og ar-
bejdskraft, er fordelt uhensigtsmæssigt, så nogle virksomheder har 
for mange input i forhold til andre. For en fastholdt samlet mængde 
af input vil den samlede produktion kunne øges ved at omfordele in-
put. Derfor indebærer misallokering et produktivitetstab relativt til si-
tuationen, hvor input er fordelt optimalt. 
 

KONKURRENCE ØGER VIRKSOMHEDERNES EFFEKTIVITET 

Stærk konkurrence kan anspore virksomheder til at producere mere 
effektivt, jf. Holmes og Schmitz (2010).2 Dermed øges produktiviteten 
for både de enkelte virksomheder og for samfundet. Den øgede effek-
tivitet kan eksempelvis skyldes, at virksomhederne indfører bedre le-
delse, omorganiserer produktionen eller adopterer nye teknologi.  
 
Holmes og Schmitz (2010) peger på to mulige forklaringer på, at kon-
kurrence kan anspore virksomhederne til at øge effektiviteten. For det 
første kan omorganiseringer og andre større tiltag indebære en midler-
tidig produktionsnedgang, før de begynder at fungere. Hvis en virk-
somhed har meget markedsmagt, har den typisk også en høj profit, og 
dermed er omkostningen ved en midlertidigt lavere produktion i tilpas-
ningsperioden større.  
 
For det andet påpeger Holmes og Schmitz (2010), at virksomheder 
med stor markedsmagt og høj profit kan frygte øgede skatter og andre 
modtræk fra myndigheder og politikere, hvis de foretager en investe-
ring, som giver dem yderligere markedsmagt og profit. I tilfældet med 
stærk konkurrence og lav profit, kan sandsynligheden for modvirkende 
indgreb være lavere. En lignende situation kan opstå, hvis virksomhe-
den frygter, at fagforeninger reagerer på øget profit med skrappere løn-
krav. 
 

                                                           
2) Dette er ensbetydende med, at virksomhedens totalfaktorproduktivitet (TFP) øges. Den 

del af virksomhedens TFP-svækkelse, som skyldes mangel på konkurrence, kaldes 
også x-efficiency. Der kan også være indirekte effekter af konkurrence på TFP gennem 
forskning og udvikling, jf. næste underafsnit, men disse regnes normalt ikke under be-
grebet x-efficiency. 
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En yderligere mekanisme til højere effektivitet kan opstå via speciali-
sering indenfor virksomheder, jf. Mayer mfl. (2021). Mekanismen op-
står, hvis konkurrencen øges, fordi det bliver lettere at handle med an-
dre lande, og markedet dermed bliver større effektivt set. Dette øger 
udvalget af produkter, hvilket kan forstærke forbrugernes tendens til at 
købe de billigste produkter med højeste kvalitet. Dermed omallokerer 
den enkelte virksomhed input i retning af dens kerneprodukter, som 
den producerer mest effektivt. Omallokeringen foregår i dette tilfælde 
indenfor virksomhederne, men ellers er der tale om samme meka-
nisme som i det forrige afsnit om misallokering, hvor omallokeringen 
foregår mellem virksomheder. 
 
Konkurrence kan også øge effektiviteten ved at muliggøre, at nye virk-
somheder kan træde ind på markedet med mere effektive arbejds-
gange og teknologier, jf. Parente og Prescott (1999). Hvis en eller flere 
virksomheder har markedsmagt, kan de forsøge at hindre nye virksom-
heder med mere effektive teknologier i at indtræde for at undgå at tabe 
profit. Dette kan eksempelvis ske ved, at de eksisterende virksomhe-
der påvirker politikere til at hindre adgangen for nye virksomheder med 
krav om licenser og restriktioner på handel. 

KONKURRENCE PÅVIRKER FORSKNING OG UDVIKLING 

Graden af konkurrence kan desuden påvirke incitamenterne til at for-
ske og udvikle (F&U) og herigennem påvirke produktiviteten. Her er 
tale om en såkaldt dynamisk effekt, idet ændringer i forsknings- og ud-
viklingsindsatsen påvirker væksten i produktiviteten. Dermed adskiller 
effekten sig fra de ovenfor omtalte effekter på produktion og produkti-
vitet, som påvirker niveauet og dermed er statiske. 
 
Principielt kan effekten af konkurrence på indsatsen i forskning og ud-
vikling være positiv såvel som negativ, jf. Aghion mfl. (2005). På den 
ene side kan stærk konkurrence mindske den profit, der opstår som 
følge af anvendelsen af nye teknologier. Dette tilskynder alt andet lige 
til mindre forskning og udvikling. På den anden side kan stærk konkur-
rence tilskynde virksomhederne til at forske mere for at øge afstanden 
til konkurrenterne og undslippe konkurrencen.  
 
Empiriske undersøgelser tyder på, at effekten af øget konkurrence fra 
udlandet på innovation er positiv i europæiske lande, jf. Bloom mfl. 
(2016) og Shu og Steinwender (2019). Den typiske fremgangsmåde i 
den empiriske litteratur består i at undersøge, om virksomheder øger 
eller mindsker deres forsknings- og udviklingsindsats, når de udsættes 
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for øget konkurrence fra udlandet som følge af en liberalisering af im-
portmulighederne. Forsknings- og udviklingsindsatsen måles enten 
som udgifter hertil eller som antallet af patenter. 
 
Empiriske undersøgelser fra USA og Canada giver mere blandede re-
sultater, jf. Shu og Steinwender (2019). Eksempelvis finder Dorn mfl. 
(2020), at antallet af patenter og udgifterne til forskning og udvikling 
mindskes, når virksomheder udsættes for øget importkonkurrence fra 
Kina. Xu og Gong (2017) finder også negative effekter på udgifterne til 
forskning og udvikling og på antallet af forskere i de enkelte virksom-
heder, men konkluderer, at ressourcerne og de ansatte blot flytter til 
andre virksomheder. Dermed er der ingen negativ effekt på samfunds-
niveau. 
 
 

III.3 MARKUPPER 

MARKUPPER SOM MÅL FOR GRADEN AF MARKEDSMAGT 

En markup er defineret som forholdet mellem et produkts pris og om-
kostningen ved at producere en ekstra enhed (den marginale omkost-
ning), jf. boks III.2. Den afspejler virksomhedens mulighed for at sætte 
prisen højere end omkostningerne og måler derfor virksomhedens 
grad af markedsmagt. Hvis der er stærk konkurrence, kan virksomhe-
den ikke afvige meget fra omkostningerne, da den i så fald vil blive 
underbudt af andre og dermed miste markedsandele. Jo tættere man 
er på idealsituationen med fuldkommen konkurrence, jo tættere vil 
markuppen være på 1.  
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BOKS III.2 PROFITMAKSIMERING OG MARKUPPER 

Der tages udgangspunkt i eksemplet fra boks III.1, hvor en virksomhed producerer 𝑞 enheder til 
prisen 𝑝 og står overfor den inverse, residuale efterspørgselskurve 𝑝(𝑞) samt omkostningsfunktio-
nen 𝑐(𝑞). Markuppen defineres som forholdet mellem prisen (𝑝∗) og marginalomkostningerne 𝑐 (𝑞∗): 
 

 𝜇 = 𝑝∗𝑐 (𝑞∗) 

  

(1) 

Ved at kombinere (1) fra boks III.1 og ovenstående (2) fås:  
                𝜇 = 11 + 1𝜀 

  

(2) 

hvor 𝜀 er elasticiteten af efterspørgslen mht. prisen. Jo mere elastisk efterspørgslen er, desto lavere 
er markuppen. Under fuldkommen konkurrence går priselasticiteten 𝜀 imod uendelig, og dermed er 
markuppen, 𝜇, tilnærmelsesvist lig én. Her er pris altså lig marginalomkostninger.  
 𝑞 kan også fortolkes som kvalitetsjusterede enheder, hvilket ikke vil ændre på udledningerne. Visse 
kvalitetsændringer kan dog være af en sådan karakter, at der i praksis er tale om et nyt produkt, 
som ikke er en tæt substitut til det gamle. Her vil være tale om en ny residual efterspørgselskurve 
og omkostningskurve. 
 

 
Markuppens størrelse, og dermed konkurrencens intensitet, er be-
stemt af efterspørgslens prisfølsomhed, som måler, hvor kraftigt efter-
spørgslen reagerer på ændringer i virksomhedens pris, jf. boks III.2. 
Hvis efterspørgslen reagerer kraftigt på en prisændring, vil virksomhe-
den miste betydelige markedsandele, hvis den vælger at hæve prisen. 
I det tilfælde vil virksomheden vælge at holde prisen nede.  
 

PRISFØLSOMHED OG -ELASTICITET 

Efterspørgslens priselasticitet er et udtryk for varens prisfølsomhed 
og angiver, hvor mange procent efterspørgslen ændrer sig, når pri-
sen stiger med 1 pct. Når prisfølsomheden er lav, siger man, at efter-
spørgslen er inelastisk. Når prisfølsomheden er høj, siger man, at 
efterspørgslen er elastisk. 
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En alternativ måde at opgøre en virksomheds markedsmagt på, er at 
beregne dens markedsandel. Konkurrencen på et givent marked kan 
derefter opgøres som den samlede koncentration beregnet ud fra de 
enkelte virksomheders markedsandele.3 Koncentrationsmålene har 
den fordelt, at de er enkle at beregne, idet de kun kræver viden om de 
enkelte virksomheders omsætning. Målene har imidlertid også flere 
ulemper sammenlignet med markupper, jf. Syverson (2019). Idéen 
med at anvende koncentrationsmål er, at markeder med svag konkur-
rence ofte er præget af, at få virksomheder står for en stor del af om-
sætningen. Et problem med denne ide er, at dette ikke altid gælder. 
Stærk konkurrence kan eksempelvis afholde nye virksomheder fra at 
træde ind på et marked, fordi den potentielle profit er for lav til at dække 
omkostningerne ved indtræden. Dermed er der få virksomheder på 
markedet og høj koncentration til trods for, at konkurrencen er stærk. 
Et andet problem ved at anvende koncentrationen som indikator er, at 
det kan være vanskeligt at afgrænse markedet. I nogle tilfælde kan det 
relevante marked være en branche i det pågældende land. I andre til-
fælde er markedet internationalt eller meget lokalt. 
 
En høj markup kan afspejle en høj profit, men i visse situationer kan 
den også afspejle høje faste omkostninger, jf. Basu (2019). Det gælder 
eksempelvis, hvis der er høje faste omkostninger til administration eller 
produktudvikling, som dækkes af den høje indtjening på de sidst pro-
ducerede enheder. Her kan der altså opstå en situation, hvor markup-
pen er større end 1, men den reelle profit er nul. En lignende situation 
kan opstå, hvis der er stigende skalaafkast i produktionen, så margi-
nalomkostningerne er lavere i større virksomheder. Stigende skalaaf-
kast er uforeneligt med fuldkommen konkurrence, da profitten er nega-
tiv, hvis prisen er lig marginalomkostningerne. 
 
Konkurrencen på et marked påvirkes af de grundlæggende markeds-
forhold. Et større marked indebærer typisk, at der er flere virksomhe-
der, som konkurrerer med hinanden, og dermed, at konkurrencen er 
stærkere, jf. Melitz og Ottaviano (2008). Når der er flere konkurrenter, 
er der således flere produkter at vælge imellem for køberne. Dermed 
reagerer efterspørgslen kraftigere på prisen, og virksomhederne har 
derfor mindre markedsmagt. Det betyder også, at globalisering kan 
styrke konkurrencen, da det reelt svarer til en forøgelse af markedets 
størrelse. I kapitel IV undersøges det nærmere, om globalisering kan 
forklare udviklingen i graden af markedsmagt for danske virksomheder 
over perioden 2000-18. 

                                                           
3) Koncentrationen kan eksempelvis måles ved det såkaldte Herfindahl-Hirschman-in-

deks (HHI) eller ved andelen af omsætningen på markedet, der er placeret i de x største 
virksomheder, hvor x eksempelvis er 5, 10 eller 20. 
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En mere ulige fordeling af produktivitet kan svække konkurrencen, jf. 
Autor mfl. (2020). Hvis nogle virksomheder har højere produktivitet end 
andre, giver det dem mulighed for at sætte priserne væsentligt under 
konkurrenternes og derved tage en stor del af markedet. Når en virk-
somhed har en stor del af markedet, bliver efterspørgslen typisk min-
dre følsom overfor prisændringer. Det indebærer, at det kan svække 
konkurrencen, hvis produktivitetsgevinsterne fra globalisering og nye 
teknologier er ulige fordelt på tværs af virksomheder. Dermed kan glo-
baliseringen have svækkende effekter på konkurrencen, som modvir-
ker de føromtalte gavnlige effekter af øget konkurrence fra udlandet. 
 
Når det er let for nye virksomheder at indtræde på et marked, styrkes 
konkurrencen. Det skyldes dels, at der typisk er flere konkurrenter på 
markeder med lave adgangsbarrierer og dels at truslen fra at nye po-
tentielle konkurrenter indtræder kan afholde eksisterende virksomhe-
der fra at hæve priserne. Det betyder, at regulering, der mindsker bar-
riererne for at indtræde på markedet, øger konkurrencen. 

BEREGNING AF MARKUPPER 

Markupper giver ideelt set et direkte indtryk af virksomhedernes mark-
smagt og dermed af graden af konkurrence på et givent marked. En 
ulempe ved målet er imidlertid, at det er vanskeligt at få oplysninger 
om virksomhedernes marginale omkostninger, som skal bruges i be-
regningen.4  I litteraturen er der to fremherskende metoder til at be-
regne markupper for større dele af økonomien: Single-input- og om-
kostningsmetoden. De to metoder præsenteres i tekniske detaljer i 
boks III.3.  
 
Begge metoder har den fordel, at markuppen kan beregnes nogen-
lunde enkelt ved brug af regnskabsdata.5 Derfor har metoderne været 
anvendt til at beregne udviklingen af i markupper for store dele af øko-
nomien i blandt andet USA, jf. Autor mfl. (2020) og De Loecker mfl. 

                                                           
4) En mere direkte tilgang ville være at beregne markuppen som forholdet mellem pris og 

marginalomkostningerne. Det er imidlertid vanskeligt, da marginalomkostningerne er 
vanskelige at estimere. 

5) En tredje metode til et beregne markupper består i at anvende estimater af prisfølsom-
heden af efterspørgslen efter virksomhedens varer. Denne metode er mest anvendelig 
til at belyse omfanget af konkurrence på et marked for et enkelt produkt eller i en af-
grænset branche, jf. Basu (2019). Hvis denne metode skulle anvendes til at bedømme 
konkurrenceforholdene for en stor del af økonomien, ville det være nødvendigt at be-
regne prisfølsomheden for et stort antal varer og ydelser, hvilket ville være en omfangs-
rig opgave. 
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(2020). I Danmark kan markupper ligeledes beregnes for store dele af 
økonomien, jf. afsnit III.4.  
 
Beregningerne bygger på en række simplificerende antagelser, som er 
nødvendige for at kunne beregne et ensartet mål for udviklingen i mar-
kedsmagt på tværs af et stort antal forskellige virksomheder. De to me-
toder hviler i en vis udstrækning på forskellige antagelser, og derfor 
beregnes markupperne i nærværende kapitel efter begge metoder, 
hvorefter resultaterne sammenlignes. Antagelserne diskuteres i nær-
mere detaljer i boks III.3 og i afsnit III.4. I sidstnævnte afsnit præsen-
teres også datagrundlaget bag beregningerne. 
 
Ved single-input-metoden beregnes markuppen alene på baggrund af 
arbejdskraften ved at sammenligne elasticiteten af produktionen med 
hensyn til arbejdskraft samt lønkvoten.6 Elasticiteten angiver, hvor 
mange procent produktionen stiger, når den samlede arbejdsindsats 
øges med 1 pct. Lønkvoten er virksomhedens lønomkostninger relativt 
til indtjeningen. Hvis arbejdskraften har en stor produktiv effekt, og ind-
tjeningen er høj relativt til lønomkostningerne, er det tegn på, at virk-
somhederne har meget markedsmagt. 
 
Ved omkostningsmetoden beregnes markuppen ud fra summen af ela-
sticiteterne med hensyn til kapital og arbejdskraft, de samlede omkost-
ninger til kapital og arbejdskraft samt indtjeningen. Hvis kapital og ar-
bejdskraft samlet set er produktive, og indtjeningen er høj i forhold til 
omkostningerne, er det tegn på en høj markup. En fordel ved omkost-
ningsmetoden er dermed, at det er nok at kende summen af elasticite-
terne frem for elasticiteten med hensyn til arbejdskraft, som ved single-
input-metoden. De enkelte elasticiteter kan være vanskelige at be-
stemme, men det antages typisk, at summen af dem er 1, hvilket svarer 
til en antagelse om konstant skalaafkast. Til gengæld kræver omkost-
ningsmetoden et større kendskab til de samlede omkostninger. Ulem-
pen ved dette er, at de relevante omkostninger til kapital ikke findes 
direkte i virksomhedernes regnskaber og typisk er vanskelige at be-
regne. 
 

                                                           
6) En mere direkte tilgang ville være at beregne markuppen som forholdet mellem pris og 

marginalomkostningerne. Det er imidlertid vanskeligt, da marginalomkostningerne er 
vanskelige at estimere. 
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BOKS III.3 BEREGNING AF MARKUPPER 

I boksen gennemgås beregningerne bag single-input- og omkostningsmetoden. Datagrundlaget og 
de konkrete antagelser bag beregningerne gennemgås i afsnit III.4, som også beskriver resulta-
terne. 
 
Det antages at produktionen i en virksomhed er givet ved 𝑌 = 𝑓(𝐾, 𝐿), idet 𝐾 er kapital, og 𝐿 er 
arbejdskraft opgjort i kvalitetskorrigerede enheder. Det antages desuden, at virksomheden ønsker 
at minimere de samlede variable omkostninger: 
 

 min, 𝑟 ⋅ 𝐾 + 𝑤 ⋅ 𝐿    𝑢. 𝑏.   𝑌 = 𝑓(𝐾, 𝐿) 

  
(1) 

idet 𝑟 er kapitalomkostningerne og 𝑤 er lønnen. Omkostningsminimering leder til to førsteordens-
betingelser, idet 𝑚𝑐 angiver marginalomkostningen: 
 

 𝑤 = 𝑚𝑐 ⋅ 𝜕𝑌𝜕𝐿    𝑜𝑔   𝑟 = 𝑚𝑐 ⋅ 𝜕𝑌𝜕𝐾     
  

(2) 

Markuppen defineres som prisen over marginalomkostningerne, 𝜇 ≡ 𝑝/𝑚𝑐. Ved at gange lignin-
gerne i (2) med henholdsvis ⋅  og ⋅ , anvende definitionen af markuppen og omarrangere fås to 

forskellige udtryk for markuppen:  
 𝜇 = 𝐿 ∙ 𝜕𝑌𝑌 ∙ 𝜕𝐿𝑤 ⋅ 𝐿𝑝 ⋅ 𝑌  

 
(3) 

 
Og 
 𝜇 = 𝐾 ∙ 𝜕𝑌𝑌 ∙ 𝜕𝐾𝑟 ⋅ 𝐾𝑝 ⋅ 𝑌  

 
(4) 

 
Her er ∙∙  elasticiteten af produktion med hensyn til arbejdskraft, ⋅⋅  er arbejdskraftens andel af 

produktionsværdien og ∙∙  og ⋅⋅  er tilsvarende størrelser for kapital. 

 
Single-input-metoden 
Ved single-input-metoden benyttes ligning (3) til at beregne markuppen på virksomhedsniveau. Be-
regningen kræver kendskab til output-elasticiteten med hensyn til arbejdskraft. Denne estimeres 
normalt på baggrund af regnskabsdata og antages konstant for virksomheder i en bestemt branche.  
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BOKS III.3 BEREGNING AF MARKUPPER, FORTSAT 

Omkostningsmetoden 
Ved omkostningsmetoden tages et omkostningsvægtet gennemsnit af (3) og (4), hvilket giver: 
 𝜇 = 𝐿 ∙ 𝜕𝑌𝑌 ∙ 𝜕𝐿 + 𝐾 ∙ 𝜕𝑌𝑌 ∙ 𝜕𝐿 ∙ 𝑝 ⋅ 𝑌𝑤 ⋅ 𝐿 + 𝑟 ⋅ 𝐾  (5) 

 
Markuppen beregnes med andre ord som summen af de to outputelasticiteter ganget med produk-
tionsværdien relativt til de samlede omkostninger. Markuppen afhænger dermed positivt af indtje-
ningen relativt til de samlede variable omkostninger til løn og arbejdskraft. 
 
Omkostningsmetoden adskiller sig fra single-input-metoden ved, at det ikke er nødvendigt at kende 
elasticiteten med hensyn til arbejdskraft, men blot summen af de to elasticiteter, som tilsammen 
angiver størrelsen af skalaafkastet. Typisk antages, at skalafkastet er konstant over tid og på tværs 
af virksomheder og lig 1. En ulempe ved omkostningsmetoden er, at kapitalomkostningerne (𝑟 ⋅ 𝐾) 
ikke observeres direkte i regnskabsdata, men må fastlægges på baggrund af en række antagelser. 
 
Bagvedliggende antagelser 
En styrke ved metoderne er, at udledningen af (3) og (4) hviler på relativt generelle antagelser, hvad 
angår de funktionelle former for produktion og efterspørgsel. Der er imidlertid også en række anta-
gelser, som er knap så generelle, og som derfor skal haves in mente: 

 
• Virksomheden tager inputpriser (løn og kapitalomkostninger) som givne. I praksis kan lønni-

veauet være resultatet af forhandlinger med lønmodtagerne, som afhænger af virksomheder-
nes profitabilitet. Derudover kan visse store virksomheder i praksis påvirke lønnen, fordi de 
har markedsmagt på arbejdsmarkedet 

• I omkostningsandelene indgår kun udgifter, som er forbundet med variable input. Elasticite-
terne bør ligeledes være baseret på variable input. Faste input, som ikke varierer med output 
(eksempelvis topledelsen i virksomheden eller licenser uden antalsbegrænsning), bør ikke 
indgå i beregningen. Til gengæld vil mange typer af fysisk kapital, såsom fabrikker og produk-
tionsudstyr, variere med produktionens størrelse på lang sigt. I visse tilfælde er det imidlertid 
vanskeligt at afgøre, om en inputfaktor er fast eller variabel  

• I beregningerne anvendes en produktionsfunktion, hvor output måles som værditilvækst, og 
hvor der kun indgår arbejdskraft og kapital som input. Beregningerne kan generaliseres til at 
gælde for en produktionsfunktion, hvor output måles som produktionsværdi, og der indgår 
køb af halvfabrikata. Ligeledes kan kapital- og arbejdsinput underopdeles eksempelvis på 
baggrund af uddannelseslængde eller type af kapital. Sådanne generaliseringer afføder imid-
lertid praktiske komplikationer, hvilket diskuteres i afsnit III.4 

• Det antages, at virksomheden kun producerer et enkelt, homogent produkt. Igen kan bereg-
ningerne generaliseres til også at gælde i tilfældet med flere produkter. Det kræver dog, at 
hvert input kan opdeles efter, hvor meget det bidrager til produktionen af hvert produkt. Denne 
opdeling er i praksis yderst vanskelig. 
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EKSISTERENDE UNDERSØGELSER AF MARKUPPER 

En række undersøgelser har fundet en forøgelse af markupperne i 
USA, hvilket indikerer, at amerikanske virksomheder har fået mere 
markedsmagt, jf. Autor mfl. (2020), De Loecker mfl. (2020) og Guti-
érrez og Philippon (2017). Undersøgelserne anvender typisk regn-
skabsdata på virksomhedsniveau til at beregne markupperne og be-
nytter sig af de metoder, som også anvendes i dette kapitel til at be-
regne markupper i Danmark. 
 
Selvom der tegner sig en konsensus om, at markupperne er steget i 
USA, er der uenighed om såvel størrelsen som niveauet. De Loecker 
mfl. (2020) finder både en betydelig stigning og høje niveauer; den ag-
gregerede markup er ifølge analysen steget fra 1,21 i 1980 til 1,61 i 
2016. I den lave ende finder Traina (2018) omvendt, at markuppen er 
steget fra 1,10 til 1,17 over omtrent samme periode. Forskellene af-
spejler, at en række metode- og datamæssige valg har betydning for 
de beregnede markupper. Eksempelvis har det betydning, hvilke virk-
somheder der indgår i undersøgelsen, og hvordan de underliggende 
regnskabsdata behandles, jf. Traina (2018). Det kan også have stor 
betydning, hvorledes markuppen omregnes fra virksomhedsniveau til 
samfundsniveau, jf. Edmond mfl. (2021). 
 
Der er endnu ingen konsensus om, hvorvidt de forøgede markupper 
også er et europæisk fænomen. De Loecker og Eeckhout (2021) finder 
på baggrund af data fra 70.000 virksomheder i 136 lande, at den ag-
gregerede globale markup er steget fra 1,15 i 1980 til 1,6 i 2016. Stig-
ningerne er størst i Nordamerika og Europa. Diez mfl. (2021) finder, at 
markup er steget siden 2000 i de fleste europæiske lande, der indgår i 
deres undersøgelse, men både stigning og niveau er væsentlig mindre 
end i De Loecker og Eeckhout. Weche og Wambach (2021) konklude-
rer omvendt, at markupperne i Europa er faldet fra 2007 til 2015, hvilket 
er i modstrid med de øvrige studier.  
 
To af de ovennævnte studier inkluderer også tal fra danske virksom-
heder, og her er der uenighed om udviklingen i den gennemsnitlige 
markup. De Loecker og Eekhout (2021) finder, at den gennemsnitlige 
markup i Danmark er steget fra 0,96 1980 til 2,84 i 2016. Størstedelen 
af denne stigning har fundet sted efter finanskrisen. Dette forekommer 
at være en meget kraftig stigning og et højt niveau.7 Diez mfl. (2021) 
finder på den anden side, at den gennemsnitlige markup ligger nogen-
lunde konstant på omkring 1,25 fra 2000 til 2016. 
                                                           
7) Se også Basu (2019), som argumenterer for, at markupper i denne størrelsesorden er 

uplausible, blandt andet fordi de implicerer meget høje profitrater. 
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Uenigheden om, hvor store markupperne er, kan skyldes forskelle i 
data og metode. Hvad angår de høje markupper i De Loecker mfl. 
(2020) og De Loecker og Eekhout (2021), kan de formentlig i høj grad 
tilskrives, at forfatterne kategoriserer en større del af omkostningerne 
som faste omkostninger og dermed giver en større forskel mellem om-
sætning og variable omkostninger, jf. Traina (2018). 
 
I dette kapitel vælges en tilgang, der er tættere på den i Autor mfl. 
(2020). Fordelene ved denne metode er, at den ikke forudsætter en 
adskillelse af faste og variable omkostninger, jf. diskussionen i Basu 
(2019). Herudover vælges metoden fra Edmond mfl. (2021), når mar-
kupperne aggregeres, da dette vurderes i højest mulige grad at af-
spejle velfærdsomkostninger ved markupper. Disse valg giver samlet 
et mere konservativt estimat af markupperne. 
 
 

III.4 UDVIKLINGEN I MARKUPPER I 
DANMARK 

I dette afsnit beskrives udviklingen i danske virksomheders markupper 
fra 2000 til 2018 baseret på regnskabsdata. Nedenfor gives en kort 
opsummering af afsnittet, hvorefter beregningen af de danske markup-
per samt udviklingen i dem beskrives.  
 
Den overordnede konklusion er, at markupperne er steget i perioden 
2000-18, men at der er store forskelle på tværs af virksomheder. Det 
indikerer, at konkurrencen generelt set er forringet, hvilket kan være 
forbundet med samfundsøkonomiske omkostninger, jf. afsnit III.2.  
 
Udover en generel forøgelse af markupperne, er spredningen af mar-
kupperne også steget. Det betyder, at der er større forskelle mellem 
virksomhedernes markedsmagt i 2018 end i 2000. Forskellene i mar-
kedsmagt kan give anledning til øget dødvægtstab forbundet med 
misallokering af økonomiens ressourcer, jf. afsnit III.2. 
 
I afsnittet undersøges, om der er forskel i udviklingen i markupperne 
mellem brancher eller på tværs af virksomheder med forskellig grad af 
internationalisering. Disse dimensioner er interessante for konkurren-
cemyndigheder, der eventuelt skal øge eller mindske reguleringen af 
specifikke områder, men også for det videre arbejde med at forstå år-
sagerne til udviklingen i markupperne, der er fokus for kapitel IV. Kon-
klusionen er, at stigningen har været størst i fremstillingssektoren, men 
markupperne er også forøget indenfor servicesektoren. 
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Afsnittet afsluttes med en analyse af betydningen af virksomhedsdy-
namik for den samlede udvikling. Konklusionen er, den aggregerede 
stigning er drevet af, at store virksomheder har øget deres markupper, 
mens nogle virksomheder med lave markupper er lukket. Det indikerer, 
at markedsmagten er blevet centreret hos færre virksomheder. Årsa-
gerne til denne udvikling undersøges i kapitel IV.  

DEN OVERORDNEDE UDVIKLING 

I afsnittet beregnes markupperne for 20.000 virksomheder fra 2000 til 
2018 ud fra to tilgange: Single-input metoden og omkostningsmetoden, 
jf. beskrivelsen i afsnit III.3. Dette giver to forskellige mål for markup-
pen for hver virksomhed. I dette afsnit og til brug for analyserne i kapitel 
IV anvendes gennemsnittet af disse som den foretrukne markup. 
 
Beregningerne er baseret på regnskabstal suppleret med oplysninger 
om de ansattes uddannelsesniveau og er nærmere beskrevet i boks 
III.4. Datasættet omfatter 11 brancher fra fremstillingssektoren og 8 
brancher fra servicesektoren baseret på nationalregnskabets 36-grup-
pering. Disse brancher er primært udvalgt ud fra hensyn til tilstrækkelig 
dækning i hele perioden.  
 
Den gennemsnitlige markup i Danmark er steget i perioden 2000-18, 
jf. figur III.1. Det gælder uanset, om markuppen beregnes ved single-
input- eller omkostningsmetoden, og derfor gælder det også for gen-
nemsnittet, som det følgende baseres på. Mulige forklaringer på denne 
udvikling diskuteres i kapitel IV.  
 
Den stigende markup tegner et billede af, at konkurrencen er blevet 
svagere, og viser at danske virksomheder i stigende omfang har været 
i stand til at sætte priserne over marginalomkostningerne. De højere 
priser indebærer en samfundsøkonomisk omkostning i form af et død-
vægtstab, jf. afsnit III.2. 
 
Mens der er fin overensstemmelse mellem udviklingen i den aggrege-
rede markup på tværs af beregningsmetoderne, er der større variation 
i niveauet. Usikkerheden skyldes, at markuppen ved både single-input- 
og omkostningsmetoden beregnes ud fra estimater af den produktive 
effekt af inputfaktorerne (elasticiteten af produktionen med hensyn til 
henholdsvis arbejdskraft og kapital, jf. boks. III.3). Det er særligt van-
skeligt at fastlægge niveauet af disse estimater, hvorfor der kan opstå 
større usikkerhed om niveauet end om udviklingen. Usikkerheden er 
årsagen til, at det centrale skøn beregnes som gennemsnittet af mark-
upperne beregnet ud fra de to metoder. Beregnet på denne måde satte 
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virksomhederne i 2000 i gennemsnit priserne 5 pct. over marginalom-
kostningerne, mens det i 2018 var steget til 16 pct. 
 
Udfordringen med at fastlægge niveauet for markuppen går igen i ana-
lyser fra andre lande, jf. diskussionen i afsnit III.3. Autor mfl. (2020) 
anvender for eksempel en række forskellige metoder til at beregne 
markupper i USA og finder stor forskel i niveauet på tværs af metoder. 
Bighelli mfl. (2021) fraråder direkte at fokusere for meget på niveauet 
af den aggregerede markup i et studie, der estimerer markupper på 
tværs af en række europæiske lande.  
 

FIGUR III.1 UDVIKLINGEN I DEN GENNEMSNITLIGE 
MARKUP 

Den gennemsnitlige markup i Danmark er steget fra 2000 til 2018. 
 

 
 
Anm.: Figuren viser udviklingen i det omkostningsvægtede gennemsnit af 

markupperne målt på virksomhedsniveau.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata.  
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BOKS III.4 DATAGRUNDLAG OG BEREGNINGSMETODE 

Datagrundlag 
I analysen benyttes data for danske virksomheder i perioden 2000 til 2018. Den vigtigste datakilde 
er regnskabsstatistikken fra Danmarks Statistik. Regnskabsstatistikken indeholder årligt indsamlede 
oplysninger om ca. 10.000 virksomheders regnskaber, herunder værditilvækst, omsætning, vær-
dien af kapitalapparatet, forbrug af halvfabrikata og lønudgifter. Oplysninger kombineres med øvrige 
oplysninger fra firmastatistikken, data om medarbejdernes uddannelsesniveau og om virksomhe-
dernes eksport. Der foretages en række valg i forbindelse med udvælgelsen af datasættet. Virk-
somheder med manglende oplysninger eller oplysninger af lav kvalitet frasorteres. Virksomheder 
fra landbrug og råvareudvinding samt brancher med lav dækning frasorteres også. Det endelige 
datasæt indeholder 93.875 observationer fordelt på 22.608 unikke virksomheder fra service- og 
fremstillingssektoren over perioden 2000 til 2018. I alt er 11 brancher fra fremstillingssektoren og 8 
brancher fra servicesektoren inkluderet i datasættet. De specifikke brancher fremgår af figur III.5. 
Virksomhederne i datasættet står årligt for knap 50 pct. af den samlede omsætning.  
 
Vægte 
Den aggregerede markup beregnes som et vægtet gennemsnit af de virksomhedsspecifikke mark-
upper. I litteraturen anvendes forskellige vægte. Autor mfl. (2020) anvender værditilvækst, mens de 
Loecker mfl. (2020) anvender omsætning. Edmond mfl. (2021) argumenterer for, at den omkost-
ningsvægtede markup er relevant for velfærdsbetragtninger; derfor anvendes omkostningsvægte i 
denne analyse. 
 
Omkostningsmetoden 
Under antagelse af konstant skalaafkast beregnes markuppen ved omkostningsmetoden som for-
holdet mellem de samlede omkostninger og den samlede værditilvækst: 
 𝜇 = 𝑤 ⋅ 𝐿 + 𝑟 ⋅ 𝐾𝑝 ⋅ 𝑌  

Lønsummen, værditilvæksten og kapitalapparatet fremkommer direkte fra regnskabsdata. Der fo-
religger ikke oplysninger om kapitalens forrentning (𝑟) i regnskabsdata. Som i Barkai (2020) og De 
Økonomiske Råds formandskab (2020) beregnes 𝑟 ud fra formlen: 
 𝑟 = 𝐷𝐷 + 𝐸 ⋅ 𝑖 ⋅ (1 − 𝜏) + 𝐸𝐷 + 𝐸 ⋅ 𝑖 + 𝛿 − 𝐸 𝜋 1 − 𝑧 ⋅ 𝜏1 − 𝜏  , 
 
hvor 𝐷 angiver gæld (fremmedkapital), 𝐸 egenkapital, 𝑖  renten på gælden, 𝐸 𝜋  inflationsforvent-
ningerne og 𝛿 nedslidningsraten, der alle kommer fra regnskabsdata. 𝑖  beregnes som rentebeta-
lingerne som andel af passiverne, og 𝛿 − 𝐸 𝜋  angiver værdiforringelsen, der beregnes som afskriv-
ningerne som andel af kapitalapparatet i forrige periode. Selskabsskatteraten 𝜏, forrentningen af 
egenkapital 𝑖  og nutidsværdien af skattefradragene forbundet med en krones investeringer 𝑧 be-
regnes alle som i De Økonomiske Råds formandskab (2020). 
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BOKS III.4 DATAGRUNDLAG OG BEREGNINGSMETODE, FORTSAT 

Single-input-metoden 
Markuppen for en virksomhed, der omkostningsminimerer, kan, jf. boks III.3, skrives som: 
 𝜇 = 𝜕𝑌𝜕𝐿 / 𝑌𝐿  / 𝑤 ⋅ 𝐿𝑝 ⋅ 𝑌 , 
 
hvor /  angiver outputelasticiteten med hensyn til arbejdskraft, der her benævnes 𝜃 , og ⋅⋅  angiver lønkvoten. Med single-input-metoden estimeres 𝜃  med proxy-metoden, jf. Wooldridge 

(2009) og De Økonomiske Råds formandskab (2017). Det antages, at værditilvæksten (𝑌 , ) afhæn-
ger af inputtet af arbejdskraft (𝐿 , ) og kapital (𝐾 , ), samt ikke-observeret virksomhedsspecifik pro-
duktivitet (Ω , ), der kendes af virksomheden, og et residualt produktivitetsstød (𝜖 , ). Det giver an-
ledning til følgende produktionsfunktion: 
 𝑌 , = Ω , ⋅ 𝐿 , ⋅ 𝐾 ,  ⋅ e ,  
 
I den samlede produktion indgår også halvfabrikata, hvorfor efterspørgslen efter halvfabrikata stiger, 
når den uobserverede produktivitet stiger. Derfor kan halvfabrikata bruges som proxy-variabel for 
produktiviteten. Outputelasticiteten af arbejdskraft, 𝜃 , estimeres separat for hver branche indenfor 
nationalregnskabets 36-grupper, der er i datasættet. 
 
I beregningen af outputelasticiteten med hensyn til arbejdskraft, 𝜃 , er det centralt at tage højde for 
forskelle i sammensætningen af arbejdskraft, altså humankapital. Humankapital beregnes som det 
gennemsnitlige relative humankapitalniveau for virksomhedens ansatte ganget med antal fuldtids-
beskæftigede. Det gennemsnitlige humankapitalniveau beregnes ud fra de ansattes humankapital-
niveau vægtet med deres arbejdstid i virksomheden. Den enkelte ansattes humankapital beregnes 
ud fra løn, uddannelse og erfaring. Først inddeles arbejdsstyrken i 96 grupper baseret på uddan-
nelse og erfaring, jf. inddelingen i De Økonomiske Råds formandskab (2017). Humankapital for en 
person i gruppe 𝑔 beregnes som ℎ = 𝑒 , hvor 𝜔  er den estimerede lønpræmie for gruppe 𝑔. 
Referencegruppen er ufaglærte med under fire års erhvervserfaring, hvis humankapital sættes til 1. 
Lønpræmien estimeres ved at regressere logaritmen til timelønnen målt for hele arbejdsstyrken i 
2018 på dummyvariable for grupper og en række kontrolvariable. Der kontrolleres for familie-fixed 
effects, alder samt kvadratet af alder og køn. Familie-fixed effects opfanger nogle af de lønmæssige 
forskelle, der tilskrives forskelle i opvækst og social baggrund. 
 
Det fysiske kapitalniveau indgår også i beregningen. Her benyttes ultimoværdien af virksomheder-
nes materielle henholdsvis immaterielle anlægsaktiver fra året før deflateret med et branchespecifikt 
kapitalprisindeks, jf. Finansministeriet (2016) og De Økonomiske Råds formandskab (2017). 
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I årene efter finanskrisen faldt den aggregerede markup. Der kan være 
flere årsager til faldet, herunder at virksomhedernes indtjening faldt i 
en midlertidig periode i årene efter krisen. Fra 2010 og frem steg mar-
kuppen, og forøgelsen var så kraftig, at der i perioden fra 2000 til 2018 
skete en stigning. Tendensen til at markupperne faldt under finanskri-
sen genfindes i andre lande, jf. De Loecker og Eeckhout (2021) og 
Weche og Wambach (2021).  
 
Den aggregerede markup på 1,05 i 2000 henholdsvis 1,16 i 2018 dæk-
ker over betydelig variation på tværs af virksomhederne. Størstedelen 
af virksomhederne har en markup på 0,8-1,2, hvilket vil sige, at de sæt-
ter priserne fra 20 pct. under marginalomkostningerne til 20 pct. over, 
jf. figur III.2. Disse tal skal dog tolkes med forbehold for, at beregningen 
af niveauet for markupperne, som tidligere nævnt, er forbundet med 
usikkerhed. Over perioden 2000 til 2018 er fordelingen af markupper 
forskudt, så der i 2018 er en større andel af virksomhederne med høj 
markup og en lavere andel med lav markup. Den større andel af virk-
somheder med høje markupper dækker ikke kun over, at nogle virk-
somheder har øget deres markup over perioden, men også at flere 
virksomheder tager en højere markup.  
 
Ca. 45 pct. af virksomhederne har en markup under 1. Det forekommer 
kontraintuitivt, da det indikerer, at der tabes penge på at producere og 
sælge de sidste produkter, idet priserne er lavere end marginalomkost-
ningerne. En mulig forklaring er den ovennævnte usikkerhed ved be-
regningen af niveauet.  
 
Derudover er der en række årsager til, at en markupper under 1 kan 
være optimalt i visse situationer, jf. Caselli mfl. (2018). For det første 
kan det afspejle, at virksomhederne accepterer en lavere markup i en 
periode i forventning om bedre tider og en højere markup i fremtiden. 
Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis der er tale om strategisk ad-
færd for at vinde markedsandele og få adgang til stordriftsfordele eller 
monopolprofit, fordi konkurrenterne holdes ude af markedet. For det 
andet kan markedsfejl forhindre urentable virksomheder i at lukke. Ek-
sempelvis kan urentable virksomheder holdes i live af ineffektive låne-
markeder, lave renter eller støtteordninger. For det tredje kan virksom-
hederne begå optimeringsfejl, som for eksempel skyldes, at virksom-
hedernes faktiske efterspørgsel afviger fra den forventede, eller at der 
opstår uforudsete omkostninger i produktionen. Også på længere sigt 
kan visse investeringer være irreversible, hvilket indebærer, at det kan 
være optimalt at holde en virksomhed i live til trods for, at den har vist 
sig at give et lavere afkast end forventet.  
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FIGUR III.2 FORDELINGEN AF MARKUPPER 

Fordelingen af markupper er blevet forskudt mod højre fra 2000 til 
2018. 
 

 
 
Anm.: Figuren viser fordelingen af virksomhedernes markupper i henholds-

vis 2000 og 2018. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
Når forskellene i markupperne mellem virksomhederne stiger, kan det 
være forbundet med øget misallokering af økonomiens ressourcer, jf. 
Edmond mfl. (2021). I tilfældet med to virksomheder med forskellige 
markupper vil det gælde, at der relativt set er allokeret for få ressourcer 
til virksomheden med den højeste markup i forhold til det samfunds-
økonomisk optimale, da denne virksomhed relativt set har reduceret 
produktionen mest for at øge profitten, jf. afsnit III.2. Når forskellen i 
markupperne stiger, øges misallokeringen og dermed dødvægtstabet. 
Edmond mfl. (2021) finder ved anvendelse af en strukturel model for 
markupper i USA, at mellem 25 og 50 pct. af de samlede samfunds-
økonomiske omkostninger fra markupper kommer fra misallokering. 
Det konkrete tal afhænger dog af modelantagelser. 
 
Forskellene i virksomheders markupper er steget fra 2000 til 2018, jf. 
figur III.3. Det er en stærk indikation af, at omfanget af misallokering 
grundet forskelle i markedsmagt er øget. Standardafvigelsen af mar-
kupperne var i 2000 0,30, men i 2018 var den steget til 0,48. De 
Loecker mfl. (2020) præsenterer en lignende udvikling i USA. Sam-
menholdt med at den gennemsnitlige markup også er steget, indikerer 
beregningerne, at der bliver anvendt for få ressourcer i forhold til det 
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samfundsøkonomisk optimale samtidig med, at de anvendte ressour-
cer allokeres til de forkerte formål. Begge disse forvridninger fører til 
samfundsøkonomiske tab. 
 

FIGUR III.3 SPREDNINGEN AF MARKUPPER 

Spredningen af virksomhedernes markupper er steget. 

 
Anm.: I figuren benyttes den omkostningsvægtede standardafvigelse. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

HVOR ER MARKUPPERNE STEGET? 

Det foregående afsnit viste, at den aggregerede markup er steget. Det 
er dog ikke ensbetydende med, at markuppen er steget alle steder i 
økonomien. I dette afsnit undersøges det, hvor markupperne er steget 
ved at fokusere på udviklingen på tværs af brancher. Derefter under-
søges udviklingen for virksomheder med forskellig eksportintensitet.  
 
Opdelingen på baggrund af brancher er interessant, fordi det har di-
rekte implikationer for, hvilke forbrugere der rammes af de stigende 
markupper. Fordelingen af markupper på tværs af brancher er derfor 
også relevant for eksempelvis konkurrencemyndighederne. Udviklin-
gen i markupperne kan have været forskellig på tværs af brancher, hvis 
de er blevet påvirket forskelligt af eksempelvis regulering, globalisering 
og teknologisk udvikling. 
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Markupperne, og dermed markedsmagten, er steget mere i fremstil-
lingssektoren end i servicesektoren jf. figur III.4. I 2000 var markuppen 
i fremstillingssektoren 1,03 mens den i 2018 var steget til 1,20, hvilket 
er en stigning på 17 pct.point. I samme periode steg markuppen i ser-
vicesektoren kun med 6 pct.point, fra 1,08 til 1,14. I 2000 var markup-
pen højere i servicesektoren end i fremstillingssektoren, men den be-
tydelige stigning i markuppen i fremstillingssektoren indebærer, at bil-
ledet i 2018 er vendt om.  
 

FIGUR III.4 MARKUP I FREMSTILLING OG SERVICE 

Stigningen i den aggregerede markup er primært drevet af fremstil-
lingsvirksomheder efter finanskrisen. 
 

 
 
Anm.: I figuren beregnes de omkostningsvægtede gennemsnit 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Stati-
stik. 

 
 
Markuppen er steget i de fleste af de underbrancher, der er inkluderet 
i analysen, jf. figur III.5. De største stigninger findes i en række under-
brancher i industrien, herunder brancherne Møbel og anden industri 
mv., Kemisk industri og Plast-, glas- og betonindustri.  
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FIGUR III.5 MARKUPPER FORDELT PÅ BRANCHER 

De fleste brancher har oplevet stigende markupper. Men de store 
stigninger er koncentreret i en række brancher i industrien. 
 

 
 
Anm.: Aggregerede markupper i forskellige brancher i 2000 (1.akse) og 

2018 (2.akse). Den stiplede linje er en 45-graders linje. Brancher over 
linjen har haft stigende markupper, mens brancher under har haft fal-
dende. I figuren beregnes de omkostningsvægtede gennemsnit. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
De brancher, der har haft de største stigninger i markuppen over peri-
oden, har også de højeste niveauer for markuppen i 2018. I Møbel og 
anden industri mv. kan virksomhederne i gennemsnit sætte priserne 
cirka 80 pct. over marginalomkostningerne, mens virksomhederne i 
Plast-, glas- og betonindustri sætter priserne cirka 40 pct. over margi-
nalomkostningerne.  
 
Som nævnt i afsnit III.2 kan omkostninger ved høje markupper til dels 
blive båret af forbrugerne i andre lande, hvis der er tale om eksporte-
rede varer og tjenester. Markupperne er steget i både virksomheder 
med høj og lav eksportintensitet, jf. figur III.6. Det indikerer, at stignin-
gen i markupperne har påvirket både danske og udenlandske forbru-
gere. Eksportintensiteten er målt som den samlede eksport af varer og 
tjenester relativt til den samlede omsætning.  
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FIGUR III.6 EKSPORTINTENSITET OG MARKUP 

Markuppen er steget mindst for gruppen af virksomheder med lav 
eksportintensitet. Denne gruppe er dog også vokset og bidrager der-
for mest til den samlede stigning i markuppen. 
 

 
 
Anm.: Figuren viser stigningen i markup samt gruppens bidrag til den sam-

lede stigning i markuppen for virksomheder med forskellig eksportin-
tensitet. Eksportintensitet defineres som forholdet mellem eksport og 
omsætning. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

VIRKSOMHEDSDYNAMIK 

Stigningen i markuppen kan tilskrives bidrag fra tre grundlæggende 
kanaler: Stigning i den enkelte virksomheds markup (intern vækst), for-
skydning af aktiviteten mod virksomheder med høj markup (realloke-
ring) og indtræden på markedet af virksomheder med høj markup eller 
udtræden af virksomheder med lav markup (nettoindtræden), jf. boks 
III.5. De tre kanaler giver tilsammen et billede af, hvordan virksom-
hedsdynamikken påvirker den aggregerede markup. 
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BOKS III.5 BIDRAG FRA VIRKSOMHEDSDYNAMIK 

Den aggregerede markup kan stige som følge af bidrag fra tre kanaler: Intern vækst, reallokering 
og nettoindtræden. Hver af disse kanaler kan derefter yderligere underinddeles. Dekomponerin-
gerne er baseret på Autor mfl. (2019), de Loecker mfl. (2019) og Kehrig og Vincent (2021). 
 
Ændringen i den aggregerede markup fra 2000 til 2018 skrives som Δ�̅� = �̅� − �̅� , hvor �̅�  og �̅�  angiver henholdsvis den aggregerede markup i 2000 og i 2018. Notationen Δ betyder 
‟ændring”. Ændringen dekomponeres som 
 Δ�̅� = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛 𝑣æ𝑘𝑠𝑡 + 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑙𝑜𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑖𝑛𝑑𝑡𝑟æ𝑑𝑒𝑛 
 
Nedenfor beskrives og underinddeles de tre komponenter: 
 
Intern vækst: Bidrag fra stigende markup i eksisterende virksomheder. Den interne vækst kan 
yderligere opdeles i henholdsvis et bidrag fra uvægtede stigninger i markupperne og et bidrag fra 
korrelationen mellem markupstigninger og den initiale ressourceallokering. Derfor skrives intern 
vækst som 
 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛 𝑣æ𝑘𝑠𝑡 = 𝑤 ⋅  æ Δ𝜇 ,

æ  
+ 𝑤 , − 𝑤  æ ⋅ Δ𝜇 ,

   
 

 Δ𝜇 ,  angiver den virksomhedsspecifikke ændring i markuppen, 𝑤 ,  angiver omkostningsan-
delen i år 2000 og 𝑤  angiver den gennemsnitlige omkostningsandel for virksomheder, der ikke 
udtræder af samplet.  
 
Reallokering: Bidrag fra at eksisterende virksomheder med høje markupper får større markedsan-
dele. Reallokering kan yderligere opdeles i henholdsvis bidrag fra, at virksomheder med høje mark-
upper øger deres relative størrelse målt ved omkostninger samt et krydsled, der fanger om markup-
ændringer og størrelse følges ad. Derfor skrives reallokering som 
 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑙𝑜𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝜇 , − �̅�  ⋅ Δ𝑤 ,

  ø
+ Δ𝜇 ,  ⋅ Δ𝑤 ,  

 
hvor �̅� = 0,5 ⋅ (�̅� + �̅� ) angiver den gennemsnitlige markup på tværs af perioderne. 
 
Nettoindtræden: Bidrag fra, at nye virksomheder har højere markupper end virksomheder, der er 
udtrådt af samplet. Nettoindtræden kan underinddeles i bidrag fra ind- og udtræden: 
 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑖𝑛𝑑𝑡𝑟æ𝑑𝑒𝑛 = 𝑤 , ⋅ 𝜇 , − �̅�æ æ

− 𝑤 , ⋅ 𝜇 , − �̅�æ æ
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Omtrent halvdelen af stigningen i den aggregerede markup i Danmark 
fra 2000 til 2018 udgøres af nettoindtræden, jf. figur III.7. Det betyder, 
at de virksomheder, der over perioden er indtrådt i datasættet har hø-
jere markupper, end de virksomheder der udtræder af datasættet. Bi-
draget fra nettoindtræden opdeles yderligere i næste underafsnit.  
 

FIGUR III.7 BIDRAG FRA VIRKSOMHEDSDYNAMIK 

Stigningen i den aggregerede markup er primært drevet af nettoind-
træden samt forøgede markupper i eksisterende virksomheder. 
 

 
 
Anm.: Figuren viser dekomponeringen af den samlede udvikling i den ag-

gregerede markup fra 2000 til 2018. De tre komponenter Intern 
vækst, Reallokering og Nettoindtræden summerer til den samlede 
vækst. Der er anvendt omkostningsvægte. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
Når eksisterende virksomheder får mulighed for at tage højere markup, 
kommer det til udtryk som intern vækst. Intern vækst afspejler altså, at 
stigningen i den aggregerede markup skyldes, at virksomhederne har 
øget deres markup uden at øge deres økonomiske aktivitet. I Danmark 
har intern vækst bidraget med næsten 4 pct.point af den samlede stig-
ning fra 2000 til 2018. Det svarer til ca. en tredjedel af stigningen over 
perioden. 
 
De sidste ca. 2 pct.point, svarende til ca. en femtedel af stigningen i 
den gennemsnitlige markup, kan tilskrives et positivt bidrag fra reallo-
kering. Dette opstår, fordi virksomheder med høje markupper benytter 
en stigende andel af de samlede ressourcer.  

Nettoindtræden 
udgør halvdelen  
af stigningen 

Intern vækst 
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tredjedel af 
stigningen 

Reallokering står  
for den resterende  
femtedel 
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YDERLIGERE DETALJER OM VIRKSOMHEDSDYNAMIKKEN 

Udtræden af virksomheder forklarer størstedelen af bidraget fra netto-
indtræden, men der er også et positivt bidrag fra indtræden, jf. figur 
III.8. Det positive bidrag fra indtræden skyldes, at de nye virksomheder 
i gennemsnit har en højere markup end gennemsnittet af de aggrege-
rede markupper i 2000 og 2018. Det positive bidrag fra udtræden skyl-
des, at de udtrædende virksomheder har en lavere markup end gen-
nemsnittet af de aggregerede markupper. 
 

FIGUR III.8 BIDRAG TIL NETTOINDTRÆDEN 

Både ind- og udtræden bidrager til, at markuppen er steget. Udtræ-
den yder dog det største bidrag. 
 

 
 
Anm.: Figuren viser dekomponeringen af bidraget fra nettoindtræden til den 

aggregerede markup fra 2000 til 2018. De to komponenter Indtræden 
og Udtræden summerer til den samlede vækst i Nettoindtræden. Der 
er anvendt omkostningsvægte. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
Virksomheder med lave markupper er alt andet lige mere pressede på 
deres indtjening og profit og er dermed mere tilbøjelige til at udtræde, 
hvilket giver anledning til et positivt bidrag fra udtræden. Dette er i over-
ensstemmelse med, at der i 2018 er færre virksomheder med lave 
markupper sammenlignet med 2000, jf. figur III.2 tidligere i afsnittet. 
Det positive bidrag fra indtræden kan skyldes, at nogle nye virksomhe-
der indtræder, fordi de har en idé, som giver dem en fordel i et givent 
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marked og dermed en høj markup. Det er også muligt, at nye virksom-
heder har en række faste opstartsomkostninger, som afskrækker po-
tentielle konkurrenter hvilket giver dem mulighed for at tage en markup. 
 
Fortolkningen af nettoindtræden skal tages med det forbehold, at der 
er tale om ind- og udtræden af datasættet – og ikke af markedet. Der 
kan være flere årsager til, at en virksomhed indtræder eller udtræder 
fra datasættet. I datasættet optræder kun virksomheder, der har de 
nødvendige regnskabsdata til at beregne markupper. En del af disse 
data er baseret på spørgeskemaer, som uddeles til virksomhederne. 
Selvom de samme virksomheder spørges flere år i træk, vil der i et 
givent år være en del virksomheder, som træder ud af eller ind i spør-
geskemaundersøgelsen. Et andet problem kan opstå, når virksomhe-
der af forskellige årsager får et nyt CVR-nummer. I datasættet ligner 
det henholdsvis ud- og indtræden, men i realiteten er der tale om 
samme virksomhed. I det tilfælde vil bidraget fra nettoindtræden være 
for stort og mangle i enten reallokering eller intern vækst afhængigt af 
anledningen til det nye CVR-nummer. 
 
Reallokering kan ske på forskellige måder. Et positivt bidrag fra reallo-
kering kan stamme fra, at virksomheder med høj markup har øget de-
res markedsandel, men det kan også stamme fra, at virksomheder 
med stigende markup har øget deres omkostningsandel, jf. boks III.5. 
Beregningerne viser, at reallokeringsbidraget især er drevet af det før-
ste, dvs. at virksomheder, der i forvejen har høje markupper, har øget 
deres økonomiske aktivitet, jf. figur III.9. Denne form for reallokering 
bidrager med næsten 3 pct.point ud af de godt 10 pct.point i den sam-
lede stigning i markuppen. Krydseffekter bidrager til gengæld negativt 
med godt 1 pct.point. Det afspejler, at virksomheder, der har oplevet 
markupstigninger, også typisk har reduceret deres økonomiske aktivi-
tet.  
 

Sammensætning  
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FIGUR III.9 BIDRAG TIL REALLOKERING 

Bidraget fra reallokering stammer primært fra, at virksomheder med 
høje markupper udgør en større del af økonomien.  
 

 
 
Anm.: Figuren viser dekomponeringen af bidraget fra reallokering til den ag-

gregerede markup fra 2000 til 2018. De to komponenter Bidrag fra 
omkostningsandele og Krydseffekt summerer til væksten i Samlet re-
allokering. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
Den interne vækst kan stige af to årsager, jf. boks III.5: Den ene mu-
lighed er, at markupperne er steget for alle virksomheder uafhængigt 
af deres initiale størrelse. Sådan en stigning vil betyde, at alle virksom-
heder har fået mere markedsmagt. Den anden mulighed er, at stignin-
gen i markupperne har fordelt sig systematisk på tværs af virksomhe-
dernes initiale størrelse. Sådan en stigning betyder, at store virksom-
heder har fået relativt mere markedsmagt. Bidraget fra intern vækst er 
alene drevet af, det sidstnævnte, dvs. at store virksomheder har øget 
deres markup, jf. figur III.10.  
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FIGUR III.10 BIDRAG TIL INTERN VÆKST 

Bidraget fra den interne vækst skyldes, at de største virksomheder, 
har oplevet store stigninger i markuppen. 
 

 
 
Anm.: Figuren viser dekomponeringen af bidraget fra intern vækst til den 

aggregerede markup fra 2000 til 2018. De to komponenter Bidrag fra 
initial fordeling og Uvægtet bidrag summerer til væksten i Samlet in-
tern vækst. Der er anvendt omkostningsvægte. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
I Danmark har de store virksomheder altså primært øget deres indtje-
ning fremfor deres ressourceforbrug. Det medfører et større dødvægt-
stab som følge af misallokering, da de store virksomheder i stigende 
grad begrænser deres ressourceforbrug relativt til de øvrige virksom-
heder, jf. afsnit III.2. Dette ses ved, at et stort bidrag til markupstignin-
gen kommer af, at virksomheder, der i forvejen var store, har øget de-
res markup uden at øge deres ressourceforbrug. Dette står i kontrast 
til udviklingen i USA, hvor der er sket en reallokering af økonomisk 
aktivitet i retning af virksomheder med høje markupper, jf. Autor mfl. 
(2020) og De Loecker mfl. (2020). 
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III.5 KONKLUSION 

Svag konkurrence betyder, at virksomhederne har markedsmagt til at 
sætte høje priser, så forbruget reduceres. Det lavere forbrug udgør en 
samfundsøkonomisk omkostning i form af et dødvægtstab. Når kon-
kurrencen er stærk, er priserne lave, hvilket mindsker dødvægtstabet. 
 
Stærk konkurrence kan samtidig bidrage til at sikre et højt produktivi-
tetsniveau ved at anspore virksomhederne til at producere mere effek-
tivt. Når konkurrencen er mere ens på tværs af virksomheder, kan det 
også bidrage til en højere samlet produktivitet. En ensartet konkurren-
cesituation sikrer således, at ressourcerne allokeres til de mest effek-
tive virksomheder. Når konkurrencen omvendt er ulige, vil der relativt 
set blive allokeret for få ressourcer til de effektive virksomheder og for 
mange til de ineffektive. 
 
Konkurrence kan også påvirke forsknings- og udviklingsindsatsen, og 
undersøgelser fra andre europæiske lande tyder på, at effekten er po-
sitiv. Dette kan skyldes, at konkurrencen ansporer virksomheder til at 
forske mere for at løbe fra de øvrige virksomheder og dermed und-
slippe konkurrencen. En større forsknings- og udviklingsindsats må 
forventes at øge produktivitetsvæksten. 
 
I kapitlet anvendes markupper til at måle markedsmagten og dermed 
graden af konkurrence i danske virksomheder. De anvendte metoder 
gør det muligt at beregne markupper for et stort antal virksomheder, 
som dækker store dele af den danske økonomi. 
 
Hovedkonklusionen i kapitlet er, at markupperne er steget. I 2000 satte 
virksomhederne i gennemsnit priserne 5 pct. over omkostningerne, 
mens det i 2018 var steget til 18 pct. Det tyder på, at konkurrencen i 
Danmark overordnet set er blevet svagere.  
 
Markupperne er steget mest indenfor fremstillingssektoren, men der er 
også sket stigninger indenfor service. Der er store forskelle i udviklin-
gen mellem underbrancher, men de fleste brancher har oplevet en for-
øgelse af markupperne. 
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Samtidig er forskellene i markupperne mellem virksomhederne steget. 
Da markedsmagten dermed er mindre ensartet, kan det have forøget 
produktivitetstabet fra, at ressourcerne er ineffektivt fordelt. Den for-
øgede spredning af markupperne kan blandt andet skyldes, at gevin-
sterne ved globalisering eller nye teknologier har været ulige fordelt, 
hvilket diskuteres i næste kapitel.  
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KAPITEL IV 
FORKLARINGER PÅ UDVIKLINGEN I VIRKSOM-
HEDERNES MARKEDSMAGT 
 
I kapitlet undersøges årsagerne til den forøgelse i danske 
virksomheders markedsmagt, som blev dokumenteret i  
kapitel III. 
 
Globalisering øger velfærd og produktivitet. Samtidig ud-
sættes danske virksomheder for mere konkurrence fra ud-
landet, hvilket mindsker deres markedsmagt. To analyser i 
kapitlet finder imidlertid, at andre aspekter ved globalise-
ring kan have bidraget til at øge virksomhedernes markeds 
magt. Visse virksomheder kan have fået større fordele ved 
handel end andre og kan dermed have opnået mere mar-
kedsmagt.  
 
Den teknologiske udvikling er en anden vigtig kilde til vel-
færd og produktivitet. Som i tilfældet med globalisering kan 
nye teknologier imidlertid bidrage til at svække konkurren-
cen, hvis de giver større fordele til nogle virksomheder end 
til andre. 
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IV.1 INTRODUKTION 

I dette kapitel undersøges mulige årsager til stigningen i markupper, 
som blev præsenteret i forrige kapitel. En række mulige forklaringer 
diskuteres og testes ved brug af data. De fleste af forklaringerne er 
funderet i nyere litteratur, som afsøger årsagerne til væksten i markup-
per i USA.  
 
Stigende handel med omverdenen giver gevinster fra øget specialise-
ring. Lande producerer i højere grad de varer og ydelser, de er mest 
effektive til at fremstille, og dette øger produktiviteten. Derudover kan 
der være læringsgevinster forbundet med at interagere mere med kø-
bere og sælgere i udlandet, som også øger produktiviteten. 
 
Globalisering indebærer, at importen af varer og tjenester stiger, og at 
indenlandske virksomheder i højere grad udsættes for konkurrence fra 
udlandet. Denne importkonkurrence trækker i retning af at reducere 
danske virksomheders markedsmagt og dermed deres markupper.  
 
Andre aspekter ved globaliseringen kan imidlertid have bidraget til at 
svække konkurrencen. Det gælder eksempelvis, hvis gevinsterne ved 
mere handel er ulige fordelt. Hvis nogle virksomheder høster større 
fordele ved globalisering end andre, kan de udnytte fordelen til at øge 
markupperne og samtidig vinde markedsandele. Dette kan trække i 
retning af en større aggregeret markup. 
 
I kapitlet udføres to analyser på virksomhedsdata, som underbygger 
idéen om, at globalisering også kan have negative effekter på konkur-
rencen. I den første analyse findes, at virksomheder, som får bedre 
muligheder for at importere halvfabrikata eller varer til videresalg,  
eksempelvis fordi de drager fordel af eksisterende handelsrelationer, 
øger deres produktivitet og samtidig deres markupper. I den anden 
analyse findes, at en virksomhed øger produktiviteten og markup-
perne, når den oplever større efterspørgsel efter de varer, den ekspor-
terer. Verdensmarkedets efterspørgsel efter danske varetyper er øget, 
og dette kan have bidraget til at øge danske eksportvirksomheders 
markedsmagt. Disse effekter har bidraget til at svække konkurrencen 
og dermed modvirket effekten af øget importkonkurrence.  
 
Samlet set er der gevinster for samfundet, når danske virksomheder 
handler mere, men hvis de samtidig opnår mere markedsmagt, mind-
skes gevinsternes størrelse. Analyserne finder, at mere handel kan 
øge produktiviteten, hvilket umiddelbart vil sænke omkostningerne og 
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resultere i lavere priser til gavn for forbrugerne. Men prisfaldet modvir-
kes af, at virksomhederne samtidig får mere markedsmagt, som de 
udnytter til at øge markupperne. Dermed er det samlede prisfald, og 
med dét også forbrugernes gevinster, mindre end det kunne have væ-
ret. De højere markupper kan samtidig have fordelingsmæssige kon-
sekvenser, idet virksomhedsejerne tilegner sig en del af gevinsterne 
ved globaliseringen i form af øget profit. 
 
Den teknologiske udvikling er en anden vigtig drivkraft bag vækst i pro-
duktiviteten, men den kan under visse forudsætninger også svække 
konkurrencen. Denne effekt kan opstå, fordi gevinsterne særligt kom-
mer visse virksomheder til gode, som anvender fordelen til at øge mar-
kedsmagten.  
 
I dette tilfælde vil der være produktivitetsgevinster ved nye teknologier, 
men som i tilfældet med øget handel vil den svækkede konkurrence 
mindske gevinsternes størrelse. Produktivitetsgevinsterne kommer 
forbrugerne til gode i form af lavere priser eller nye varer, men fordelen 
bliver altså mindre, end hvis konkurrencen ikke havde været svækket. 
 
Undersøgelser fra USA indikerer, at IT særligt kan gavne store virk-
somheder. Udviklingen af ny software kan være dyrt, men til gengæld 
er teknologien, når den først er udviklet, gratis at kopiere og derfor 
nemmere at udbrede til mange brugere, end nye maskiner og andre 
fysiske teknologier. Derudover kan visse internetbaserede platforme 
give anledning til netværksfordele, så gevinsterne øges, når der er 
mange brugere på netværket. 
 
I kapitlet findes ikke tegn på, at IT og skalafordele har været en væ-
sentlig drivkraft bag forøgelsen af markupperne i danske virksomhe-
der. Der er således ingen indikationer af, at markupperne er øget sær-
ligt meget i store virksomheder eller i virksomheder, som har øget an-
delen af ansatte, der beskæftiger sig med udvikling af ny software. 
 
Danske fremstillingsvirksomheder anvender i stigende grad robotter i 
produktionen. Dette har øget produktiviteten, men det kan også have 
medvirket til at forøge markupperne. En undersøgelse af danske virk-
somheder og en undersøgelse af branchedata fra seks europæiske 
lande indikerer, at hvis produktivitetsgevinsterne fra automatisering pri-
mært kommer bestemte virksomheder til gode, kan det øge markeds-
magten i disse virksomheder og svække konkurrencen, jf. Jørgensen 
(2020) og Stiebale mfl. (2020). 
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Regulering er vigtigt for konkurrence, men der er ingen tegn på, at æn-
dringer i reguleringen i Danmark har bidraget til at svække konkurren-
cen. Den lovgivning, som reguleres af konkurrencemyndighederne, er 
således samlet set hverken blevet mere eller mindre konkurrencefrem-
mende. Samtidig er lovgivningen, som ad andre veje påvirker konkur-
rence (eksempelvis gennem skatter, toldsatser og certificering), om 
noget blevet mere konkurrencefremmende. 
 
Kapitlet indeholder først en gennemgang af de mulige effekter af glo-
balisering på markupperne. Derpå følger en diskussion af nye teknolo-
giers påvirkning af markupperne. I det efterfølgende afsnit undersøges 
den overordnede udvikling i regulering, som påvirker konkurrencen. Til 
slut konkluderes. 
 
 

IV.2 GLOBALISERING 

Danmark er i stigende grad handelsmæssigt integreret med omverde-
nen, jf. figur IV.1. Dermed øges specialiseringen, hvilket giver større 
produktivitet. Globaliseringen påvirker også danske virksomheders 
markedsmagt. Konkurrencen er typisk stærkere på et velintegreret in-
ternationalt marked med mange konkurrenter, end på et lille lokalt mar-
ked med få virksomheder. Derfor kan danske virksomheders marked-
smagt blive mindsket, når de udsættes for øget konkurrence fra udlan-
det. Denne mekanisme undersøges i underafsnittet om effekten af 
øget importkonkurrence. 
 
På den anden side kan gevinsterne ved globaliseringen især komme 
visse virksomheder til gode og give disse virksomheder mere markeds-
magt. I afsnittet findes, at hvis en virksomhed får bedre muligheder for 
at importere halvfabrikata eller varer til videresalg, øges dens produk-
tivitet og markup. Da der er stor forskel på, hvor meget danske virk-
somheder importerer, kan gevinsterne ved den løbende forøgelse af 
importen være ulige fordelt, hvilket kan have trukket i retning af højere 
markupper. I afsnittet findes også, at øget eksport som følge af øget 
efterspørgsel efter danske eksportvarer, har stillet danske virksomhe-
der bedre i den internationale konkurrence og dermed bidraget til at 
forøge deres markupper og produktivitet.  
 
I afsnittet præsenteres først en analyse af, hvordan danske virksom-
heders produktivitet og markupper påvirkes af bedre muligheder for 
import af inputvarer. Dernæst præsenteres en analyse af betydningen 
af eksport for produktivitet og markupper. Efterfølgende diskuteres 
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konsekvenserne af importkonkurrence. Til slut diskuteres, om øget glo-
balisering indebærer, at såkaldte superstjernevirksomheder med en 
høj markup og høj produktivitet overtager en større del af markedet, 
således at den aggregerede markup stiger. 
 

FIGUR IV.1 IMPORT OG EKSPORT SOM ANDEL  
AF BNP I DANMARK 

Både importen og eksporten af varer og tjenesteydelser er steget 
som andel af BNP. 
 

 
Anm.: Figuren viser henholdsvis importen og eksporten af varer og tje-

nesteydelser opgjort som andel af BNP fra 1966 til 2021. 

Kilde: Egne beregninger på bagrund af tal fra Statistikbanken. 
 

DANSKE VIRKSOMHEDERS IMPORT 

Ét aspekt ved globaliseringen er, at værdien af importerede varer og tje-
nester er vokset væsentligt i forhold til den samlede produktion, jf. figur 
IV.1. Fra 1966 til 2021 steg importen som andel af BNP fra 16 pct. til 53 
pct. I dette underafsnit undersøges, hvordan bedre muligheder for import 
påvirker de importerende virksomheders produktivitet og markupper. I et 
senere underafsnit diskuteres den øgede konkurrence nogle virksomhe-
der udsættes for, når importen af nærtbeslægtede produkter stiger.  
 
Nogle af drivkræfterne bag den stigende import er faldende omkostnin-
ger ved handel, der eksempelvis kan være forårsaget af innovationer på 
transportområdet, og færre institutionelle restriktioner på udenrigshan-
del, for eksempel som følge af Kinas indtræden i WTO i 2001. Dermed 

Importen er steget 
hastigere end BNP  

Forøgelsen i import 
skyldes blandt andet 
lavere omkostninger 
ved handel 



Forklaringer på udviklingen i virksomhedernes markedsmagt - Globalisering IV.2 

 Produktivitet, 2022            109
 

er det blevet billigere at importere varer og tjenester fra andre lande. Når 
prisen falder, øges mængden af handel på tværs af landegrænser.  
 
Når danske virksomheder importerer flere produkter og tjenester, sker 
det som et led i en øget international arbejdsdeling. Dette indebærer, 
at hvert land i stigende grad specialiserer sig i den type af produktion, 
som det har en komparativ fordel indenfor. For visse virksomheder kan 
øget import tage form af offshoring, som er udflytning af dele af pro-
duktionen til lande, hvor den kan varetages billigere. Når hele den fy-
siske del af produktionen finder sted i andre lande, og produkterne sæl-
ges videre herfra uden at krydse den danske grænse, kaldes det mer-
chanting eller processing. Disse begreber diskuteres nærmere i kapitel 
II, samt i De Økonomiske Råd (2020). Merchanting og processing kan 
betragtes som stærkere varianter af offshoring, hvor det primært er ad-
ministration, design og andre ikke-fysiske dele af produktionen, som 
finder sted i Danmark. For handelsvirksomheder kan der desuden 
være tale om øget import af færdigvarer, som sælges videre gennem 
grossist- og detailled for til sidst at havne hos forbrugerne. 
 
Den samlede import af input- og færdigvarer er steget i perioden 2000-
18, hvor markupperne er steget, jf. kapitel III. I det følgende undersø-
ges, om virksomhedernes egen import af halvfabrikata eller varer til 
videresalg kan have bidraget til at forklare stigningen i den aggrege-
rede markup i samme periode. Dette kunne være tilfældet, hvis pro-
duktivitetsgevinsterne ved import i højere grad tilfalder bestemte virk-
somheder, som udnytter fordelen til at øge deres markedsmagt.  
 
I analysen findes, at virksomheder, der øger deres import som følge af 
bedre muligheder for at importere varer, øger deres opgjorte produkti-
vitet målt ved TFP, jf. figur IV.2.1 Disse muligheder kan for eksempel 
opstå som følge af fald i priserne på importerede halvfabrikata, hvilket 
gør det muligt at producere samme mængde til lavere omkostninger. 
Når virksomhedens import stiger med én pct., øges dens opgjorte pro-
duktivitet med 0,46 pct.  
 

                                                           
1) Det er muligt, at resultaterne ikke afspejler en egentlig TFP-stigning, men i stedet en 

stigning i virksomhedernes effektivitet målt ved produktionsmængden relativt til om-
kostningerne målt i kroner. Dette skyldes, at værditilvæksten er deflateret ved brug af 
deflatorer på brancheniveau og ikke på virksomhedsniveau. Dermed sker der ingen 
fraregning af de prisændringer i output og input på virksomhedsniveau, som afviger fra 
udviklingen i branchen. Den målte effekt på TFP kan altså afspejle, at importpriserne 
er faldet, men ikke er blevet fraregnet. I det tilfælde er der sket en forøgelse i virksom-
hedens nominelle produktivitet, det vil sige, at virksomheden har øget produktionen pr. 
omkostningskrone uden nødvendigvis at have øget produktionen pr. inputmængde. En 
sådan forøgelse vil imidlertid også udgøre en effektivitetsgevinst for samfundet. 

Mere import i danske 
virksomheder giver 
øget international 
arbejdsdeling  

Analyse af import, 
markupper og 
produktivitet 

Analyse peger på, at 
bedre muligheder for 
import giver højere 
produktivitet, … 



Forklaringer på udviklingen i virksomhedernes markedsmagt - Globalisering IV.2 

 110            Produktivitet, 2022 

FIGUR IV.2 EFFEKTEN AF IMPORT 

Virksomheder, som får bedre muligheder for at importere varer, 
opnår en produktivitetsgevinst, som de kan udnytte til at vinde en 
større del af markedet og opnå højere markupper. 
 

 
Anm.: Figuren viser effektestimater af import på henholdsvis markup, 

TFP og omsætning, samt 95-pct.-konfidensintervaller. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
Resultaterne viser også, at virksomheder, som har fået gavn af import-
stigningerne, udnytter den forøgede produktivitet til at øge omsætningen 
og markupperne. Når importen stiger med 1 pct., stiger markuppen med 
0,14 pct. En mulig fortolkning af disse resultater er, at virksomhederne 
udnytter de lavere produktionsomkostninger til at mindske priserne for 
derved at øge markedsandelen og sælge en større mængde. Prisfaldet 
er dog mindre end faldet i omkostningerne, således at markuppen stiger. 
 
Når virksomhederne vælger at øge markupperne, skyldes det, at de 
opnår en konkurrencefordel relativt til andre virksomheder, som ikke 
har oplevet samme produktivitetsforøgelse. En sådan fordel vil normalt 
give større markedsmagt, jf. Autor mfl. (2020) og De Loecker mfl. 
(2016). Denne hypotese understøttes af, at virksomhederne har meget 
forskellig tilknytning til de forskellige importmarkeder, hvilket giver ud-
slag i store forskelle i ændringer i importmulighederne mellem virksom-
hederne, jf. Hummels mfl. (2014).2  

                                                           
2) Hummels mfl. (2014) finder, at medianantallet af virksomheder, der importerer en given 

vare fra et givent land er 1. Med andre ord vil forbedrede muligheder for import af en 
given vare fra et givent land typisk kun komme en virksomhed til gode. 
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I analysen indgår godt 8.231 danske virksomheder i fremstillings- og 
serviceerhverv fra 2000 til 2018, jf. boks IV.1. Der indgår kun import af 
varer, da der ikke er et tilstrækkelig datagrundlag til at inkludere tjene-
steimport i analysen. 
 
De forbedrede importmuligheder kan potentielt forklare en stor del af 
forøgelsen i den aggregerede markup for de virksomheder, som im-
porterer varer, jf. figur IV.3. Ændringerne i importmuligheder forklarer 
således ca. 54 pct. af den faktiske stigning i markupperne blandt de 
virksomheder, som importerer i hele perioden 2000-18. Dette bereg-
nes ved at fremskrive importerende virksomheders markup fra år 2000 
og frem, hvis der alene havde været bidrag fra ændrede importmulig-
heder, jf. boks IV.2. Effekten må dog anses for at være et overkants-
skøn idet der ikke indgår afsmittende effekter på andre virksomheder, 
som ikke har oplevet samme forbedringer i produktiviteten. Det må for-
ventes, at disse virksomheder mindsker deres markedsmagt som følge 
af, at nogle af deres konkurrenter oplever større produktivitet. 
 

FIGUR IV.3 MARKUPPER OG IMPORT 

Forbedrede importmuligheder kan potentielt forklare 54 pct. af 
stigningen i markuppen i perioden 2000-18 for importerende virk-
somheder. 
 

 
 

Anm.: Beregningen er foretaget på baggrund af 534 virksomheder, der 
importerer i hele perioden. Der er tale om et overkantsskøn, da 
der ikke indgår afsmittende negative effekter på konkurrenternes 
markupper. Boks. IV.2 beskriver beregningen i detaljer. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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BOKS IV.1 ANALYSE AF IMPORT 

I analysen undersøges effekten af virksomheders import på deres markupper, omsætning og pro-
duktivitet. For at isolere årsagssammenhængen instrumenteres importen med et virksomhedsspe-
cifikt mål for ændringer i importtilgængeligheden af de varer, som virksomheden allerede importerer.  
 
I analysen inkluderes alle former for import, hvilket kaldes broad offshoring, jf. Hummels mfl. (2014). 
Det er også muligt at definere et snævrere mål – narrow offshoring – hvor kun den del af importen, 
som er nært beslægtet med virksomhedens egen produktion, inddrages. Narrow offshoring dækker 
således over import af varer, virksomheden selv ville kunne producere. I denne analyse fokuseres 
der dog på hele importen, hvilket også gør det muligt at inddrage visse servicevirksomheder.  
 
Importtilgængeligheden for en given vare fra et givent land opgøres ved den samlede eksport til 
verden eksklusiv Danmark fra denne lande-vare-kombination. Det kaldes også world export supply 
(forkortet 𝑊𝐸𝑆). 𝑊𝐸𝑆 ,  angiver således det samlede udbud til verden af vare 𝑘 fra land 𝑐 på tids-
punkt 𝑡 fraregnet Danmark (for eksempel den samlede kinesiske eksport af plastik i 2000 til alle 
lande eksklusiv Danmark).  
 
Virksomhed 𝑗’s andel af det samlede 𝑊𝐸𝑆 af vare 𝑘 fra land 𝑐 på tidspunkt 𝑡 kan skrives som: 
 𝑠 , = 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 ,𝑊𝐸𝑆 , . 
 
Idéen er nu at holde andelen konstant over tid, således at ændringerne i instrumentet er uafhængige 
af virksomhedens ageren i den betragtede periode, men forskellige på tværs af virksomheder af-
hængigt af deres oprindelige eksponering på tværs af handelspartnere, 𝑠 . 
 
Derfor defineres instrumentet for virksomhed 𝑗 på tidspunkt 𝑡 som 
 𝐼 , = 𝑠 ⋅𝑊𝐸𝑆 ,   
 
Hvor 𝑠 = 𝑠 , , hvor 𝑡 er 1999 eller første år virksomheden er i datasættet (dette år udelades 
herefter i analysen). 
 
Analysen implementeres ved, at logaritmen til virksomhed 𝑗’s markup på tidspunkt 𝑡 (ln 𝜇 ) regres-
seres på logaritmen til import (ln 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 ), og der tillades for virksomheds- og branche-års-fixed 
effects. Således bliver regressionsligningen: 
 ln𝜇 = 𝛾 ⋅ ln 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 + 𝜙 + 𝛾 , + 𝜖 . 
 
I analyserne af henholdsvis TFP og omsætning erstatter logaritmen til den pågældende variabel ln𝜇  i ovenstående regressionsligning.  
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BOKS IV.1 ANALYSE AF IMPORT, FORTSAT 

I denne ligning angiver 𝜙  virksomheds-fixed effects, 𝛾 ,  angiver interagerede branche-års-effekter, 
og 𝜖  er fejlleddet. Ligningen estimeres ved two stage least squares, hvor ln (𝐼 ) benyttes som 
instrument for ln 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 , jf. ligning (1). I analysen af omsætning og TFP erstatter disse logaritmen 
til markuppen i regression.  
 
I analysen af effekten af import på markupper benyttes, som i analyserne i kapitel III, et gennemsnit 
af markupperne beregnet ved henholdsvis single input- og omkostningsmetoden.  
 
I analysen af TFP benyttes den virksomhedsspecifikke Solow-residual fra værditilvæksten, hvor 
outputelasticiteterne er estimeret ved produktionsfunktionsestimationen anvendt til single input-me-
toden. TFP er således: 
 ln  𝑡𝑓𝑝 = ln 𝑉𝐴𝑝 − 𝛽 ln 𝐿 − 𝛽 ln 𝐾 , 
 
hvor 𝑉𝐴  angiver værditilvæksten for virksomhed 𝑗 på tidspunkt 𝑡, 𝑝  er den branchespecifikke 
prisdeflator, 𝛽  er den branchespecifikke outputelasticitet af humankapital og 𝛽  er den branche-
specifikke outputelasticitet af kapital.  
 
Virksomhedernes import af varegrupper fra forskellige lande (𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 , ) findes i udenrigshandels-
registret. Data for 𝑊𝐸𝑆 kommer fra den internationale handelsdatabase BACI, der indeholder han-
delsstrømme for ca. 5.000 varer mellem ca. 200 lande over tid. Disse datakilder kombineres med 
datasættet for markupperne, der primært er bestemt af regnskabsstatistikken. Bemærk, at kun ob-
servationer med positiv import og instrument kan benyttes. Det giver et datasæt med 42.553 obser-
vationer i perioden 2000-18 fordelt på 8.231 virksomheder.  
 
Goldsmith-Pinkham mfl. (2020) argumenterer for, at instrumentet kun er gyldigt, hvis importande-
lene i perioden inden analysen, 𝑠 , er eksogene. Borusyak mfl. (2022) argumenterer derimod for, 
at instrumentet er gyldigt, selv hvis importandelene i perioden inden analysen, 𝑠 , er endogene, 
så længe stødene til 𝑊𝐸𝑆 er eksogene. Betingelserne i Goldsmith-Pinkham mfl. (2020) kan ikke 
være overholdt i denne analyse, da importandelene ikke er tilfældige. Betingelserne bag Borusyak 
mfl. (2022) er derimod plausible i denne kontekst, da Danmark er en lille økonomi, og det er svært 
at forestille sig, at danske virksomheder har mulighed for at påvirke andre landes eksport til resten 
af verden. 
 
Der er store forskelle i danske virksomheders tilstedeværelse på forskellige importmarkeder, hvilket 
giver store forskelle i ændringerne i muligheden for at importere på tværs af virksomheder. Fra 2000 
til 2009 stiger mulighederne for at importere (målt ved instrumentet for import) i gennemsnit med 
cirka 0,10 logpoint, men standardafvigelsen i stigningen er cirka 0,70 logpoint. Det betyder, at en 
betydelig andel af virksomhederne også oplever forværrede muligheder for import. 
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BOKS IV.2 BIDRAG FRA IMPORT OG EKSPORT 

Bidraget fra importmuligheder findes ved at benytte resultaterne fra sammenhængen mellem import 
og markupper. 
 
For hver virksomhed, der bliver i datasættet i hele perioden, beregnes bidraget til markuppen fra 
importmuligheder som 
 𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔 𝑓𝑟𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑚𝑢𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑𝑒𝑟 = 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑢𝑝 ⋅ (e( ⋅ ) −1) 
 
Hvor Δ𝑋 = log (𝑝𝑟æ𝑑𝑖𝑘𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 ) − log (𝑝𝑟æ𝑑𝑖𝑘𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 ) svarer til den procent-
vise ændring i den prædikterede import og 𝛾 er effektestimatet af import for markupper. Den præ-
dikterede import findes fra first stage fra estimationen af effekten af import på markupper. Det er 
også muligt at benytte den faktiske import, men ændringerne i denne variabel kan være forårsaget 
af forhold, som ikke nødvendigvis øger markupperne. I denne analyse benyttes derfor alene den 
del af udviklingen i importen, der kan tilskrives udefrakommende forbedrede importmuligheder. 
 
I analysen er der ikke taget højde for de afsmittende effekter, som de forøgede markupper kan have 
på konkurrerende virksomheder, der ikke får gevinster af øget import. Disse effekter må formodes 
at være negative, da de konkurrerende virksomheder taber markedsmagt. I den henseende er der 
tale om et overkantsskøn, som dog giver en indikation af, at der kan være tale om betydelige effek-
ter. 
 
I analysen af eksport bliver import erstattet af eksport i alle regressioner, men fremgangsmåden er 
den samme.  
 
I figur IV.3 fokuseres der på udviklingen i markuppen for 534 virksomheder, der bliver i datasættet i 
hele perioden.  
 
I figur IV.6 fokuseres der på udviklingen i markuppen for 176 industrivirksomheder, der bliver i da-
tasættet i hele perioden.  
 

 
I analysen undersøges årsagspåvirkningen af import på virksomheder-
nes markup, TFP og omsætning ved at fokusere på ændringer i mulig-
hederne for import, som opstår tilfældigt for den enkelte virksomhed, 
jf. Hummels mfl. (2014) og boks IV.1. Dermed afhjælpes potentielle 
problemer med en omvendt årsagssammenhæng.  
 
Øget produktion i udlandet i form af processing og merchanting under-
søges ikke i analysen, men det er muligt, at denne udvikling har bidra-
get til forøgelsen af markupperne siden 2007. Udviklingen kan således 
have haft en lignende effekt som ved øget import af varer: Hvis pro-
duktivitetsgevinsterne fra øget produktion i udlandet primært kommer 
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visse virksomheder til gode, kan de udnytte fordelen til at forøge deres 
markupper relativt til andre virksomheder. I årene efter finanskrisen 
steg omfanget af udenlandsk produktion kraftigt, jf. Knudsen og Thom-
sen (2021), og i samme periode forøges de aggregerede markupper. 
Når processing og merchanting ikke indgår i analysen, skyldes det, at 
de registreres som import af forarbejdningstjenester. Derfor indgår de 
ikke i analysens datagrundlag, som kun består af import af varer, der 
krydser den danske grænse. 
 
Når importen stiger på grund af øget offshoring, kan der være forde-
lingsmæssige konsekvenser jf. Hummels mfl. (2014). Således oplever 
ansatte med kortere uddannelse en ringere løn- og beskæftigelses-
mæssig udvikling, hvis de arbejder i en virksomhed, der får bedre mu-
ligheder for offshoring. Højtuddannede får tværtimod større lønfrem-
gang. Dette indikerer, at de negative konsekvenser kan mindskes ved 
at øge uddannelsesniveauet i arbejdsstyrken. 

DANSKE VIRKSOMHEDERS EKSPORT 

Et andet aspekt af globaliseringen er, at eksporten er steget, jf. figur 
IV.1. Konsekvensen af denne udvikling for markupperne kan afhænge 
af, hvilke underliggende faktorer, der har drevet den øgede eksport. I 
dette underafsnit analyseres først konsekvenserne af øget eksport, 
som er drevet af større efterspørgsel efter danske eksportvarer. Der-
næst diskuteres kort betydningen af øget eksport, som er drevet af la-
vere handelsomkostninger. 
 
En medvirkende årsag til den forøgede danske eksport kan være, at 
der er sket en stigning i efterspørgslen efter varer, som danske virk-
somheder allerede producerer og eksporterer, jf. figur IV.4. Eksempel-
vis er den internationale efterspørgsel efter eksisterende danske varer 
steget mere end efterspørgslen efter eksisterende svenske varer. 
Dette illustreres ved at fremskrive den danske og svenske eksport in-
denfor alle varegrupper i år 2000 med vækstraterne i den internatio-
nale efterspørgsel efter disse varer. Disse mål for dansk og svensk 
eksport er dermed renset for virksomheders omstilling til produktion af 
andre varer og fanger alene bidrag til eksporten, der kommer fra øget 
international efterspørgsel efter eksisterende produkter, jf. boks. IV.3. 
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FIGUR IV.4 EFTERSPØRGSEL EFTER DANSKE  
VARER 

Andre landes efterspørgsel efter varetyper, der produceres af 
danske virksomheder, er øget. 
 

 
 
Anm.: Figuren viser den faktiske udvikling i eksporten i Danmark, Sve-

rige og verden. Det kombineres med den prædikterede eksport for 
henholdsvis Danmark og Sverige, hvor væksten i verdensefter-
spøgslen efter allerede handlede varetyper udnyttes til at prædik-
tere eksporten. Yderligere detaljer findes i boks IV.3. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af tal fra BACI, jf. boks IV.3. 
 

 
I det følgende analyseres betydningen af forøget eksportefterspørgsel 
for produktivitet og markupper. Analysen er baseret på 12.588 obser-
vationer fra 1.475 virksomheder i perioden 2000 til 2018. Der indgår 
kun industrivirksomheder, da data for eksport alene dækker den fysi-
ske handel med varer.  
 
Større efterspørgsel efter eksport har øget virksomhedernes produkti-
vitet målt ved TFP, jf. figur IV.5. Når eksporten stiger med 1 pct. øges 
TFP ifølge analyseresultaterne med 0,19 pct. Der er flere mulige for-
klaringer på dette resultat. For det første kan der opstå læringseffekter, 
fordi virksomhederne interagerer mere med handelspartnere i udlan-
det, og herigennem tilegner sig nye teknologier og mere effektive ar-
bejdsgange, jf. de Loecker (2013). En anden mulig forklaring er, at de 
eksporterende virksomheder i højere grad specialiseres i de produkter, 
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som de er mest effektive til at fremstille, hvilket kan øge virksomhedens 
samlede produktivitet, jf. Mayer mfl. (2021).3 
 

BOKS IV.3 EFTERSPØRGSEL EFTER DANSKE VARER 

Denne boks beskriver beregningen af den prædikterede eksport for henholdsvis Danmark og Sve-
rige, jf. figur IV.4. I beregningen benyttes handelsmønstre fra den internationale handelsdatabase 
BACI. 
 
Indikatoren for efterspørgsel er konstrueret ved at tage udgangspunkt i varesammensætningen af 
den danske eksport i 2000 og kombinere den med vækstraterne i verdensimporten af hver af disse 
varetyper fra alle andre lande end Danmark. Ved at udelade vækstraterne i den danske eksport 
sikres, at indikatoren ikke er drevet af, at danske eksportvirksomheder har været særligt gode til at 
eksportere, og at det i stedet afspejler, hvordan verdensmarkedet har udviklet sig. 
 
Den danske eksport af vare 𝑘 i år 2000 kaldes 𝐸 , . Denne eksport er fordelt på 𝐶 lande. Den 
samlede efterspørgsel fra alle disse 𝐶 aftagerlande af vare 𝑘 på tidspunkt 𝑡 fraregnet den danske 
eksport kaldes 𝑊𝐼𝐷 , . Vækstraten i 𝑊𝐼𝐷 ,  fra 2000 til tidspunkt 𝑘 beregnes herefter og benæv-
nes 𝑔 , . Den prædikterede danske eksport af vare 𝑘 på tidspunkt 𝑡 findes ved at fremskrive 

den initiale eksport med væksten i den udenlandske efterspørgsel: 
 𝐸 , = 𝐸 , ⋅ 𝑔 ,  

 
Herefter summeres der over alle de eksisterende danske eksportvarer for at finde den samlede 
prædikterede danske eksport: 
 𝑝𝑟æ𝑑𝑖𝑘𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝐷𝑎𝑛𝑚𝑎𝑟𝑘 = 𝐸 ,  

 
Beregning af den prædikterede svenske eksport følger analogt hertil. 
 

 

                                                           
3) Effekten på TFP skal imidlertid tolkes med det forbehold, at den estimerede effekt også 

kan afspejle, at prisen på de eksporterede varer er steget som en reaktion på den 
øgede efterspørgsel. En øget pris vil sætte sig i en øget omsætning, hvilket kan øge 
den opgjorte TFP, hvis ikke priseffekten fraregnes, fordi priserne opgøres på branche- 
og ikke på virksomhedsniveau. Smeets og Warzynski (2013) finder dog større effekter 
af eksport på TFP for danske virksomheder, når der kontrolleres for virksomhedsspe-
cifikke priser, hvilket indikerer, at TFP-stigninger ikke afspejler prisstigninger. Buus mfl. 
(2022) finder desuden, at når danske virksomheder mødes af (virksomhedsspecifikke) 
efterspørgselsstød på eksportmarkederne, reagerer de ved at øge eksporterede 
mængder, mens prisen er uændret. 
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FIGUR IV.5 ANALYSE AF EKSPORTS BETYDNING 
FOR MARKUPPER 

Når eksporten stiger som følge af større efterspørgsel efter en 
virksomheds varer, øges markuppen og omsætningen. 
 

 
Anm.: Figuren viser effektestimater af eksport på henholdsvis markup, 

TFP og omsætning, samt 95-pct.-konfidensintervaller.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
I analysen findes også, at større efterspørgsel øger markupperne i de 
berørte virksomheder. Når eksporten stiger med 1 pct. som følge af 
forøget efterspørgsel, øges markuppen med 0,15 pct. Dermed kan den 
forøgede efterspørgsel efter danske varer have bidraget til at forøge 
markupperne i Danmark.  
 
Der er flere mulige forklaringer på denne effekt. For det første kan det 
skyldes, at produktiviteten stiger som følge af ovennævnte læringsef-
fekter, hvilket har givet de berørte virksomheder en fordel fremfor virk-
somheder, som ikke har oplevet en tilsvarende forøgelse i eksporten. 
Som i tilfældet med analysen af import er der altså tale om, at ulige 
gevinster ved handel kan øge markedsmagten. 
 
En anden mulig forklaring på den positive effekt er, at sammensætnin-
gen af virksomhedens salg ændrer sig, så eksporten udgør en større 
andel, når efterspørgslen efter denne stiger. Hvis markupperne på ek-
sportvarer er højere, vil en forskydning i retning af mere eksport forøge 
den gennemsnitlige markup i virksomheden. Undersøgelser fra andre 
lande finder, at markupperne er større for varer, der sælges til fjernere 
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destinationer, jf. Martin (2012) og Chen og Juvenal (2020). Dette indi-
kerer netop, at virksomhederne tager højere markupper på produkter, 
som eksporteres. At større efterspørgsel leder til en højere eksportan-
del ses ved, at den estimerede effekt på omsætningen er 0,66, hvilket 
indebærer, at 1 pct. større eksport kun leder til en stigning i omsætnin-
gen på 0,66 pct. 
 
Det er mindre sandsynligt, at den positive effekt på virksomhedernes 
gennemsnitlige markupper kan forklares ved, at markupperne på de 
enkelte varer er steget. Det skyldes, at større efterspørgsel må forven-
tes at lede til en lavere markup på den pågældende vare, jf. Melitz og 
Ottaviano (2008) og Kilinç (2019). Denne effekt opstår, fordi et større 
marked indebærer, at flere konkurrenter indtræder på markedet, hvil-
ket giver stærkere konkurrence. Denne effekt vil altså modvirke de før-
omtalte positive effekter på markuppen.  
 
Eksportstigningen som følge af den forøgede efterspørgsel efter dan-
ske virksomheders eksportvarer kan forklare omtrent 24 pct. af forøgel-
sen i markupper blandt 176 eksportvirksomheder, jf. figur IV.6. Det be-
tyder at, markuppen for disse virksomheder ville være steget med 7,7 
pct.point. alene på baggrund af stigende eksport som følge af øget 
udenlandsk efterspørgsel, hvilket udgør 24 pct. af den samlede mar-
kupstigning for virksomhederne i perioden. I beregningen indgår kun 
de virksomheder, som eksporterer i hele perioden, jf. boks IV.2.  
 
I analysen anvendes en metode, som har til formål at finde årsagspå-
virkningen fra eksport til markupper, jf. boks IV.4. Dette gøres ved at 
undersøge ændringer i eksporten, som skyldes efterspørgselsstød, 
der er upåvirkede af den enkelte virksomheds beslutninger. Dette er 
vigtigt, da der let kan opstå en omvendt årsagssammenhæng. Dette 
kan eksempelvis ske, fordi mere produktive virksomheder vælger at 
eksportere, da de har bedre råd til at betale handelsomkostningerne, 
jf. Bernard mfl. (2003).  
 
I modsætning til import, har eksport formentligt ikke negative konse-
kvenser for de ansattes løn og beskæftigelse. Tværtimod stiger lønnen 
for både lavt- og højtuddannede ansatte i virksomheder, der øger de-
res eksport, jf. Hummels mfl. (2014). 
 
I ovenstående analyse undersøges effekten af øget markup, som skyl-
des større efterspørgsel efter danske varer. Lavere handelsomkostnin-
ger har formentlig også været en vigtig drivkraft bag den stigende ek-
sport, og her kan konsekvenserne for markupperne være anderledes.  
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FIGUR IV.6 MARKUPPER OG EKSPORT 

Forbedrede eksportmuligheder kan forklare 24 pct. af markupstig-
ningen for eksporterende virksomheder. 
 

 
 
Anm.: Beregningen er foretaget på baggrund af 176 virksomheder, der 

eksporterer i hele perioden. Se boks. IV.2. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
Teoretiske overvejelser gør det ikke muligt at afgøre, om stigninger i 
eksporten, der skyldes lavere handelsomkostninger, har bidraget til at 
øge eller formindske virksomhedernes markupper. Det skyldes, at ef-
fekten af lavere handelsomkostninger på eksportvirksomheders mark-
upper er tvetydig, jf. Martin (2012), Irarrazabal mfl. (2015) og Chen og 
Juvenal (2020). Den teoretiske forudsigelse om effektens fortegn af-
hænger således af antagelser om, hvordan forbrugerne reagerer, og 
om der er sket et fald i handelsomkostningerne pr. mængdeenhed eller 
et fald i omkostningerne som andel af handelsværdien.4 
 

                                                           
4) Empiriske undersøgelser gør det heller ikke muligt at afgøre, om effekten er positiv eller 

negativ. Ganske vist er markupperne normalt højere for eksportdestinationer, der ligger 
længere væk, jf. Kilinc (2019). Dette tyder på, at lavere handelsomkostninger pr. vægt-
enhed har bidraget til at formindske markupperne på eksportvarer til de enkelte desti-
nationer. Der kan imidlertid også have været en effekt på sammensætningen af virk-
somhedernes eksport. Hvis eksporten til fjerne destinationer øges, vil det isoleret set 
trække i retning af en større gennemsnitlig markup i de berørte virksomheder. Derfor 
er det ikke muligt at afgøre, om lavere handelsomkostninger har trukket i retning af 
mindre eller større markupper. 
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BOKS IV.4 ANALYSE AF EKSPORT 

Analysen af eksport følger analogt til analysen af import beskrevet i boks IV.1. I analysen af eksport 
fokuseres der dog udelukkende på virksomheder i industrien. Det skyldes, at handelsdata alene 
dækker over fysiske varer.  
 
Analysen er baseret på 12.588 observationer fra 1.475 virksomheder i perioden 2000 til 2018. 
 
Formålet er at estimere effekten af eksport på markup, TFP og omsætning. I fremstillingen fokuse-
res på markup. Definitionen af markup og TFP følger fra analysen af import, jf. boks IV.1. Effekten 
af eksport findes ved  
 ln𝜇 = 𝛾 ⋅ ln 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 + 𝜙 + 𝛾 , + 𝜖  
  
Som instrument for virksomhedens eksport benyttes et virksomhedsspecifikt mål for eksportmulig-
heder, der følger samme fremgangsmåde som instrumentet for importmuligheder. I stedet for at 
bruge variationen i verdensudbuddet bruges variationen i verdensefterspørgslen. Eksportmulighe-
den for en given vare fra et givent land måles således ved den samlede import fra verden eksklusiv 
Danmark fra denne lande-vare-kombination. Det kaldes også world import demand (forkortet 𝑊𝐼𝐷). 𝑊𝐼𝐷 ,  angiver således det samlede world import demand efter vare 𝑘 fra land 𝑐 på tidspunkt 𝑡.  
 
Virksomhed 𝑗’s andel af det samlede 𝑊𝐼𝐷 af vare 𝑘 fra land 𝑐 på tidspunkt 𝑡 kan skrives som: 
 𝑠 , = 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 ,𝑊𝐼𝐷 ,  

 
Denne andel holdes fast fra begyndelsen af perioden, som i tilfældet med importen.  
 
Derfor defineres instrumentet for virksomhed 𝑗 på tidspunkt 𝑡 som 
 𝐼 , = 𝑠 ⋅𝑊𝐼𝐷 ,   
 
Hvor 𝑠 = 𝑠 , , når 𝑡 er 1999 eller første år virksomheden er i datasættet (dette år droppes her-
efter i analysen). 
 
Instrumentets gyldighed følger samme overvejelser som i boks IV.1. Instrumentet for eksport er 
ekstremt heterogent og der er både positive og negative stød. Instrumentet stiger i gennemsnit med 
0,25 logpoint fra år 2000 til 2009, mens standardafvigelsen i ændringen er på 1,09 logpoint.  
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IMPORTKONKURRENCE 

Som nævnt kan bedre muligheder for import sænke omkostningerne og 
øge markupperne for virksomheder, som anvender importerede varer i 
produktionen. En anden effekt af øget import er imidlertid, at danske virk-
somheder i højere grad udsættes for konkurrence fra udlandet. Den så-
kaldte importkonkurrence vil primært ramme virksomheder, som frem-
stiller varer, der kan erstattes af billigere produkter fra udlandet. 
 
Der er principielle argumenter for, at importkonkurrence øger produk-
tiviteten og mindsker markupperne blandt indenlandske virksomheder, 
jf. Melitz og Ottaviano (2008). Øget konkurrence fra udenlandske virk-
somheder gør det vanskeligere for indenlandske virksomheder at tage 
høje markupper. De lavere priser indebærer også, at de mest uproduk-
tive indenlandske virksomheder lukker, hvilket vil forøge den gennem-
snitlige produktivitet. Der kan også være en positiv produktivitetseffekt 
på de enkelte virksomheder, gennem øget forskning og udvikling og 
øget effektivitet, som bidrager yderligere til forøgelsen af den samlede 
produktivitet i indlandet, jf. afsnit III.2. 
 
Et studie af danske virksomhedsdata finder, at virksomheder, der ud-
sættes for øget importkonkurrence fra Kina, mindsker deres markup-
per, jf. Meinen (2016). Undersøgelsen er baseret på industrivirksom-
heder fra 1997 til 2008 og anvender nogenlunde samme metode til at 
beregne markupper, som der anvendes i nærværende rapport. Kon-
klusionen om, at importkonkurrence mindsker markupperne i de en-
kelte virksomheder, stemmer i øvrigt overens med undersøgelser fra 
andre lande, jf. gennemgangen i Caselli og Schiavo (2020). 
 
Globaliseringen indebærer, at danske virksomheder løbende er blevet 
udsat for mere konkurrence fra udlandet og dette kan lede til mindre 
markedsmagt i virksomhederne. Øget importkonkurrence kan dermed 
have bidraget til at mindske markupperne indenfor virksomhederne. 
Denne effekt kan have trukket i retning af en lavere aggregeret markup 
i Danmark. Den samlede effekt af import er dermed usikker. Øget im-
portkonkurrence trækker i retning af lavere markupper og billigere im-
port af inputvarer til danske virksomheder trækker i retning af højere 
markupper. 
 
Et danske studie finder, at importkonkurrence har reduceret lønnen for 
ansatte i berørte virksomheder uden en videregående uddannelse, jf. 
Ashournia mfl. (2014). Den øgede konkurrence indebærer, at virksom-
hederne mindsker produktionen af varer, som er simplere at fremstille, 
og ikke kræver højtuddannet arbejdskraft. Dermed mindskes virksom-
hedernes behov for ansatte uden en videregående uddannelse, hvilket 
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resulterer i lavere løn. Denne konklusion stemmer overens med resul-
taterne fra en undersøgelse fra USA, som udover de negative effekter 
på lønnen finder negative effekter på beskæftigelse, jf. Acemoglu mfl. 
(2016).  

SUPERSTJERNEVIRKSOMHEDER FYLDER MERE 

Øget konkurrence grundet øget handel med udlandet kan også have 
en positiv effekt på den aggregerede markup gennem reallokering, jf. 
Autor mfl. (2020). Når handelen stiger, øges størrelsen af de mest ef-
fektive virksomheder – de såkaldte superstjerner – fordi de vinder mar-
kedsandele i andre lande. Dette sker på bekostning af mindre effektive 
virksomheder. Hvis de effektive virksomheder samtidig har de højeste 
markupper i udgangspunktet, trækker reallokeringen i retning af en 
større aggregeret markup i samfundet. Effekten kan principielt set 
være så kraftig, at den overstiger den negative effekt, som stammer 
fra, at markupperne indenfor virksomheder falder, da de udsættes for 
mere konkurrence fra udlandet. 
 
Autor mfl. (2020) konkluderer, at størstedelen af stigningen i den ag-
gregerede markup i USA netop skyldes reallokering af økonomisk ak-
tivitet i retning af de største virksomheder med de højeste markupper. 
Kehrig og Vincent (2021) kritiserer imidlertid denne konklusion. Deres 
resultater indikerer, at den aggregerede forøgelse skyldes, at nogle få 
virksomheder både er vokset i størrelse og har oplevet stigende mark-
upper.5 Her er altså tale om, at en såkaldt krydseffekt mellem udviklin-
gen i størrelse og markupper er den vigtigste drivkraft bag udviklingen. 
En sådan effekt er i princippet i modstrid med idéen om, at mere kon-
kurrence driver forøgelsen af den aggregerede markup. Ifølge dén te-
ori skal markuperne nemlig falde indenfor virksomheder. 
 
I Danmark spiller reallokering kun en mindre rolle i forklaringen af den 
forøgede markup, jf. analysen af virksomhedsdynamik i kapitel III. Den 
danske stigning drives primært af indtræden af nye virksomheder med 
høje markupper og til dels også af en forøgelse af markupper indenfor 
virksomheder.  
 
 
                                                           
5) Denne fortolkning skal tages med det forbehold, at Kehrig og Vincent (2021) undersø-

ger udviklingen i lønandele og ikke udviklingen i markupper. Da udviklingen i markup-
perne spejler udviklingen i lønandele på virksomhedsniveau, jf. kapitel III, er der grund 
til at formode, at konklusionerne kan overføres til at gælde for markupper. Der er dog 
kun tale om en formodning, idet aggregeringen fra virksomhedsniveau indebærer, at 
udviklingen i markuppen ikke altid spejler udviklingen i lønandelen på samfundsniveau. 
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IV.3 TEKNOLOGI 

Den teknologiske udvikling er den primære drivkraft bag de løbende 
forøgelser af produktiviteten og kan også påvirke konkurrencen. I dette 
afsnit undersøges, om nye teknologier kan have bidraget til at svække 
konkurrencen i Danmark. Der tages udgangspunkt i en række forkla-
ringer fra undersøgelser af de stigende markupper i USA. 

SKALAFORDELE OG IT 

Visse teknologiske fremskridt giver en fordel for store virksomheder, 
hvilket kan bidrage til at øge markupperne i samfundet, jf. De Loecker 
og Eeckhout (2020). For det første kan store virksomheder tage højere 
markupper uden at frygte for at blive underbudt af konkurrenter, som 
ikke har fået samme produktivitetsfordele. For det andet kan fordelene 
øge de store virksomheders markedsandele yderligere, og dermed ud-
gør de en større del af økonomien, hvilket kan trække i retning af en 
højere markup på samfundsniveau.6 Der er flere typer af ny teknologi, 
som kan give adgang til skalafordele. 
 
Informationsteknologier kan være forbundet med skalafordele, som gi-
ver store virksomheder en ulige konkurrencefordel, jf. Autor mfl. (2020) 
og Lashkari mfl. (2018). I modsætning til fysiske varer og fysisk kapital 
kan software kopieres omkostningsfrit. Når de faste udgifter til udvik-
ling er betalt, kan computerprogrammer derfor ofte udbredes til hele 
virksomheden eller sælges til kunderne uden store omkostninger. Jo 
flere, der anvender softwaren, desto større er gevinsterne, og dermed 
bliver det mere profitabelt at foretage den faste investering til udvikling. 
 
IT gør det muligt at lagre og analysere store mængder data, og dette 
kan give store virksomheder en fordel. Eksempelvis kan persondata 
udnyttes til at målrette reklamer, forudsige forbrugeradfærd eller ud-
vikle nye og bedre produkter til gavn for omsætningen. Gevinsterne 
kan være højere for store virksomheder, fordi de typisk har flere kunder 
og dermed bedre muligheder for at indsamle store mængder data. 
 

                                                           
6) Den første effekt foregår via vækst i markupper indenfor de store virksomheder. Den 

anden via reallokering mellem virksomheder og den opstår, hvis store virksomheder 
har højere markupper. 
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Nogle teknologier er forbundet med netværkseffekter, som giver større 
fordele, fordi flere brugere er forbundet, jf. Autor mfl. (2020). Det gæl-
der eksempelvis internetbaserede platforme, som Facebook og Ama-
zon, hvor den enkeltes gevinst ved at deltage er større, jo flere der er 
på platformen. Her kan det være vanskeligt for nye virksomheder at 
konkurrere, da det kræver en vis volumen for at blive et attraktivt alter-
nativ til den fremherskende platform. Det kan give anledning til, at den 
vindende virksomhed tager det meste eller hele markedet. 
 
Der er ingen tendens til, at virksomheder, som var store i forvejen, har 
oplevet større stigninger i markupperne, jf. figur IV.7. Dermed er der 
ingen tegn på, at store virksomheder har fået mere markedsmagt grun-
det skalafordele fra nye teknologier eller andre forhold. De store virk-
somheder bidrager dog mest til den samlede stigning i markuppen, ef-
tersom denne gruppe udgør en stor del af den samlede økonomiske 
aktivitet.  
 

FIGUR IV.7 MARKUP OG VIRKSOMHEDSSTØRRELSE 

Markuppen er steget for alle størrelser virksomheder. De største 
virksomheder bidrager dog mest til den samlede udvikling, da de 
udgør en stor del af den samlede økonomiske aktivitet. 
 

 
 
Anm.: Figuren viser markupstigningen, samt gruppens bidrag til den sam-

lede stigning i markuppen, for forskellige virksomhedsstørrelser. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
 
 

Netværkseffekter 
kan indebære, at 
vinderen tager det 
meste af markedet 

Ingen tegn på, at 
forøgelsen af 
markupper skyldes 
skalaeffekter …  



Forklaringer på udviklingen i virksomhedernes markedsmagt - Teknologi IV.3 

 126            Produktivitet, 2022 

Der er heller ikke tegn på, at virksomheder, som oplever en stigning i 
andelen af IT-ansatte, har øget deres markedsandele, jf. analysen i 
boks IV.5. I analysen opgøres andelen af IT-ansatte, som andelen af 
præsterede timer fra ansatte i stillinger, der er forbundet med udviklin-
gen af software, som typisk udvikles med henblik på at blive anvendt i 
virksomheden.7 Dermed ses bort fra ansatte, der beskæftiger sig med 
vedligeholdelse af computere eller andre IT-relaterede opgaver, som i 
mindre grad er forbundet med udviklingen af ny software. Denne defi-
nition anvendes af Bessen (2020), som på baggrund af amerikanske 
data finder, at koncentrationen og profitmarginerne er øget i brancher 
med større stigning i andelen af IT-ansatte. En sådan sammenhæng 
findes ikke i Danmark, hvilket indikerer, at udviklingen af ny software 
ikke har spillet en afgørende rolle for ændringerne i markupperne. I 
analysen indgår ikke IT-ydelser, som er købt udefra. Det kan således 
ikke udelukkes, at større brug af konsulentydelser til opbygning af spe-
cialiseret software, kan have bidraget til at øge markedsmagten blandt 
visse virksomheder i Danmark.  
 

                                                           
7) I analysen indgår ikke virksomheder i brancher, hvor hovedformålet er at udvikle og sælge 

software. Dermed fokuseres på virksomheder, som udvikler software til eget brug. 
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BOKS IV.5 SAMMENHÆNGEN MELLEM SOFTWAREUDVIKLERE OG MARKUPPER 

I analysen anvendes to forskellige metoder, der følger virksomheder over tid, og undersøger om 
der er en sammenhæng mellem udviklingen i markupper og udviklingen i andelen af IT-ansatte, der 
arbejder med udvikling af software. Definition af IT-ansatte følger Bessen (2020), som undersøger 
betydningen af IT for konkurrence i USA. I definitionen indgår ansatte, der typisk arbejder med 
udvikling af proprietær software – det vil sige software, som typisk udvikles specifikt med henblik på 
at blive anvendt i den pågældende virksomhed. Dermed ses bort fra IT-ansatte, der eksempelvis 
arbejder med vedligeholdelse af computere og installation af standardprogrammer. IT-ansatte defi-
neres ud fra fire arbejdsfunktionskoder baseret på DISCO08-klassificeringen fra Danmarks Statistik. 
Det drejer sig om koderne 2511 (Systemanalytikerarbejde), 2512 (Softwareudvikling), 2513 (Web- 
og multimedieudvikling) og 2521 (Design og administration af databaser). Klassifikationen er tilgæn-
gelig fra 2010. Den gennemsnitlige andel af timebidrag fra IT-professionelle stiger fra 1,4 pct. i 2010 
til 2,4 pct. i 2018. Standardafvigelsen af andelen er omkring 10 pct.point i alle årene. Datasættet er 
det samme som i analyserne i kapitel III, og indeholder data for 8 servicebrancher og 11 fremstil-
lingsbrancher baseret på nationalregnskabets 36-gruppering.  
 
Metode 1: Paneldata 
Denne metode følger analyserne af henholdsvis import og eksport, dog med den forskel, at der ikke 
benyttes et instrument for virksomhedens andel af IT-ansatte. Derfor er der ikke i samme omfang 
taget højde for udeladte variable eller omvendt årsagssammenhæng. Effekten af IT findes ved at 
regressere markuppen (𝜇 ) på IT-andelen (𝐼𝑇 ), idet der kontrolleres for både virksomheds-fixed 
effects (𝜙 ) og branche-år-fixed effects (𝜉 ,  ): 
 𝜇 = 𝛾 ⋅ 𝐼𝑇 + 𝜙 + 𝜉 ,  + 𝜖  
 
Her måler 𝛾 effekten af IT, der i dette tilfælde er statistisk insignifikant og estimeres til  𝛾 = −0,02. 
Koefficienten er også insignifikant, hvis der tages logaritmen til markuppen. Der er heller ingen sig-
nifikant sammenhæng mellem IT og TFP, mens der er en signifikant positiv sammenhæng med 
omsætning.  
 
Metode 2: Lange differencer 
I denne metode anvendes differencer mellem start og slutår, som i Bessen (2020). En af fordelene 
ved disse såkaldte lange differencer er, at timingen af, hvornår IT fører til markup- og TFP-ændrin-
ger, er mindre vigtig. Der anvendes følgende regression: 
 𝜇 , − 𝜇 , = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 + 𝛽(𝐼𝑇 , − 𝐼𝑇 , ) + 𝜖  
 
Her måler 𝛽 effekten af IT på markuppen, der estimeres til 0,13 og er statistisk insignifikant. 
 
De to metoder giver begge insignifikante resultater og desuden forskellige fortegn. Resultaterne 
tyder derfor ikke på, at der er en sammenhæng mellem andelen af ansatte, der arbejder med ud-
vikling af software, og markupper.  
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ROBOTTER 

Robotter og automatisering gør det muligt for virksomheder at øge deres 
produktivitet ved at omlægge produktionen, jf. Acemoglu og Restrepo 
(2018). Øget produktivitet nedbringer marginalomkostningerne, hvilket 
kan medføre højere markupper i de pågældende virksomheder, hvis 
konkurrenterne ikke har samme muligheder for at importere robotter. 
 
I Danmark er importen af industrirobotter steget siden 1999, jf. figur 
IV.8. Desuden automatiserer nye virksomheder hvert år deres produk-
tion, jf. figur IV.9. Det betyder, at flere virksomheder er automatiserede 
i et eller andet omfang i 2018 i forhold til i 1999. Bemærk, at importen 
med formål om videresalg til andre danske virksomheder ikke er fra-
regnet i statistikken, ligesom intern dansk produktion og salg af indu-
strirobotter ikke indgår. Derfor kan det faktiske omfang af automatise-
ring være større. Humlum (2021) finder dog, at udviklingen baseret på 
importdata passer med udviklingen i den samlede bestand af industri-
robotter opgjort af International Federation of Robotics. 
 

FIGUR IV.8 IMPORT AF ROBOTTER  FIGUR IV.9 IMPORTØRER AF  
ROBOTTER 

 

Importen af industrirobotter er steget … 
 

 … og hvert år kommer nye importører til. 
 

 

  

Anm.: I figuren til venstre vises værdien af den samlede import af industrirobotter i 2010-kroner. I figuren til 
højre vises det unikke antal importører i hvert år, samt det akkumulerede antal nye importører fra år 
1999 og frem. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
Det stigende omfang af automatisering kan have bidraget til at øge 
produktiviteten og markupperne i danske industrivirksomheder. Et 
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mere produktive og tager højere markupper, jf. Jørgensen (2020). Des-
uden stiger TFP og markuppen med henholdsvis 0,8 og 0,9 pct., for de 
virksomheder, der begynder at automatisere.8 Når der både er effekter 
på produktiviteten og markupperne kan det skyldes, at den højere pro-
duktivitet medfører faldende omkostninger  for virksomheden, som der-
for, alt andet lige, kan tage højere markupper. Effekten på markup-
perne er dog stor relativt til effekten på TFP, hvilket kan skyldes, at 
automatisering påvirker konkurrencen mellem virksomhederne. En un-
dersøgelse af seks europæiske lande bekræfter dette og konkluderer, 
at øget brug af robotter har bidraget til at svække konkurrencen, jf. 
Stiebale mfl. (2020).9 Undersøgelsen finder, at robotterne primært har 
øget produktiviteten, profitraten og markupperne blandt de virksomhe-
der, som i forvejen var størst og mest produktive. Forfatterne konklu-
derer, at skalafordele har betydet, at store virksomheder har haft større 
gevinster ved at investere i robotterne.  
 
 

IV.4 REGULERING 

Offentlig regulering påvirker graden af konkurrence ad flere veje. For 
det første kan konkurrencemyndigheder gribe målrettet ind for at for-
hindre virksomheder i misbrug af markedsmagt. For det andet bestem-
mer lovgivningen på en række områder rammerne for, hvordan virk-
somhederne konkurrerer med hinanden – eksempelvis påvirker lovgiv-
ning virksomheders mulighed for at træde ind på markeder, og han-
delspolitik påvirker konkurrence fra udlandet. I dette afsnit undersøges, 
om ændringer i reguleringen er en del af forklaringen på, at danske 
virksomheder har fået mere markedsmagt. 

KONKURRENCEMYNDIGHEDER 

Konkurrencemyndighederne har til opgave at fremme konkurrencen. 
Det gør de gennem overvågning af, om virksomhederne danner kar-
teller, misbruger en eventuel dominerende stilling eller på anden vis 
overtræder konkurrencelovgivningen. Derudover udøver de fusions-
kontrol og kan forbyde en større virksomhedsfusion, hvis de vurderer, 
at den vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt. 
                                                           
8) Resultaterne skal tolkes med det forbehold, at de også kan afspejle, at andre faktorer 

har øget markupperne i de pågældende virksomheder og samtidig gjort det mere for-
delagtigt at indkøbe robotter. 

9) De seks lande er Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien, Finland og Sverige og i under-
søgelsen benyttes virksomhedsdata fra 2004 til 2013. 
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KONKURRENCEMYNDIGHEDERNE I DANMARK 

Konkurrencemyndighederne i Danmark består af Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen samt Konkurrencerådet. Konkurrence- og For-
brugerstyrelsen håndhæver konkurrenceloven ved eksempelvis at 
udøve fusionskontrol og at gribe ind, hvis virksomheder danner kar-
teller eller misbruger en dominerende stilling. Konkurrencerådet træf-
fer afgørelser ved principielle eller større konkurrencesager 
 

 
Der er ikke tegn på, at konkurrencelovgivningen er blevet mindre ef-
fektiv i Danmark fra 2000 til 2007, jf. Hylton og Deng (2007) og Hylton 
mfl. (2020). Hylton og Deng (2007) konstruerer et indeks for, hvor ef-
fektiv og omfangsrig konkurrencelovgivningen er i 102 lande i fra 2001 
til 2004. Hylton mfl. (2020) har opdateret datasættet, så det dækker 
årene fra 2000 til 2008. Indekset er konstrueret på baggrund af lovtek-
ster og afspejler dermed konkurrencemyndighedernes juridiske befø-
jelser, men ikke nødvendigvis i hvor høj grad lovgivningen resulterer i 
konkurrencefremmende indgreb. Besley mfl. (2021) finder dog, at virk-
somheder i lande med en mere effektiv lovgivning har lavere profit. 
OECD (2015) gennemgår udviklingen i dansk konkurrencelovgivning 
fra 2000 til 2015 og finder, at den overordnet set er blevet mere kon-
kurrencefremmende. 
 
Konkurrencen i Danmark påvirkes også af EU’s konkurrencemyndighe-
der og -lovgivning. Gutiérrez og Philippon (2018) finder, at de europæi-
ske konkurrencemyndigheders håndhævelse af konkurrencelovgivnin-
gen har været nogenlunde uændret siden 2000. Deres undersøgelse er 
baseret på udviklingen i en række indikatorer, såsom antal sager med 
misbrug af dominerende stilling og størrelsen af kartelbøder. 

PRODUKTMARKEDSREGULERING 

Effektiv regulering af produktmarkederne kan styrke konkurrencen ad 
flere veje – eksempelvis ved at mindske barriererne for at træde ind på 
markedet, ved at sikre at indenlandske virksomheder udsættes for 
udenlandsk konkurrence og ved at undgå reguleringsmæssig favorise-
ring af visse virksomheder, som giver dem en uhensigtsmæssig kon-
kurrencefordel. OECD opgør omfanget af konkurrencehæmmende re-
gulering i Danmark og andre lande ved det såkaldte indeks for produkt-
markedsregulering. Indekset afspejler lovgivningen på en række om-
råder, såsom beskatning, administrative byrder, lovkrav om certifikater 
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og toldsatser. Gutiérrez og Philippon (2018) finder en positiv sammen-
hæng mellem indekset og forskellige indikatorer for markedsmagt – 
som forventet er mere konkurrencehæmmende regulering altså for-
bundet med svagere konkurrence.  
 
Omfanget af konkurrencehæmmende regulering på produktmarke-
derne i Danmark er faldet fra 1998 til 2013, jf. figur IV.10. Indekset op-
gøres hvert femte år og falder i hver af de fire runder.10 Den samme 
tendens ses i OECD-landene, som i gennemsnit også har oplevet en 
afregulering.  
 

FIGUR IV.10 PRODUKTMARKEDSREGULERING 

Reguleringen på produktmarkederne er blevet mere konkurrence-
fremmende. 
 

 
Anm.: Indekset måler omfanget af konkurrencehæmmende regulering 

på produktmarkedet. Værdierne for 2018 er ikke sammenlignelige 
med de foregående år grundet en ændring i opgørelsesmetoden. 

Kilde: Vitale mfl. (2020). 
 

 

                                                           
10) OECD anvender en ny metode til at opgøre indekset i 2018, så det er ikke sammenlig-

neligt med indeksene fra de foregående år.  
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KONKLUSION 

Der er ikke tegn på, at ændringer i reguleringen har bidraget til, at kon-
kurrencen er blevet svagere i Danmark. Det lovgivningsmæssige grund-
lag for, at konkurrencemyndighederne i Danmark og EU kan sikre effek-
tiv konkurrence, er ikke blevet svækket. Reguleringen af produktmarke-
derne er overordnet set blevet mere konkurrencefremmende. 
 
 

IV.5 KONKLUSION 

I kapitlet undersøges en række mulige forklaringer på, at produktivite-
ten og markupperne er steget i Danmark fra 2000 til 2018. Forklarin-
gerne inddeles i tre overordnede grupper: Globalisering, teknologi og 
regulering.  
 
Øget handel med omverdenen øger produktiviteten i Danmark, da spe-
cialisering i de dele af økonomien, hvor produktionen er mest effektiv, 
øges. I analyserne i nærværende kapitel findes tegn på, at produktivi-
teten øges i danske virksomheder, når deres eksport og import øges.  
 
Globalisering kan imidlertid også påvirke danske virksomheders mar-
kedsmagt, og her kan der både være negative og positive effekter. 
Når danske virksomheder udsættes for mere international konkur-
rence, vil deres markedsmagt typisk mindskes. På den anden side 
kan nogle virksomheder forøge deres markedsmagt, hvis de opnår 
højere gevinster ved handel end andre, og de anvender denne fordel 
til at øge markuppen. 
 
I det omfang, at globalisering styrker danske virksomheders marked-
smagt, forøges dødvægtstabet grundet svag konkurrence, hvilket 
mindsker samfundets gevinster ved handel. Samtidig ændres også på 
fordelingen af gevinsterne: Når en virksomhed har større marked-
smagt, tilegner ejerne sig en større del af gevinsten.  
 
To analyser i kapitlet indikerer, at disse gevinster kan opstå som følge 
af større import og større eksport i de enkelte virksomheder. Analy-
serne indikerer, at der kan være ulige adgang til eksport og import, så 
bestemte virksomheder får større gevinster end andre. Den ulige ad-
gang kan eksempelvis skyldes, at opbygningen af handelsrelationer 
kræver investeringer, som bevirker, at det ikke er profitabelt for alle 
virksomheder at handle.   
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En række undersøgelser fra USA og andre lande konkluderer, at visse 
nyere teknologier, herunder egenudviklet software og robotter, kan 
have bidraget til at øge både produktiviteten og markupperne.11 For-
klaringen på at markupperne stiger er, at ikke alle virksomheder har 
lige stor gavn af ny teknologi. Hvis nogle virksomheder får særlig store 
fordele, kan det give dem mere markedsmagt.  
 
I dette tilfælde vil de nye teknologier stadig være en gevinst for sam-
fundet, men gevinsten mindskes, fordi konkurrencen svækkes. Når 
virksomheder får mere markedsmagt, skaber det således et dødvægt-
stab, som mindsker den stigning i forbruget, der opstår som følge af 
den teknologiske udvikling. Samtidig kan der også være fordelings-
mæssige konsekvenser af den svagere konkurrence: Ejerne af de virk-
somheder, som får mere markedsmagt, høster en del af gevinsten ved 
den nye teknologi. Hvis konkurrencen er stærk, vil gevinsten i højere 
grad tilkomme forbrugerne. 
 
Det er muligt, at øget brug af robotter kan være en del af forklaringen 
på den svækkede konkurrence i industrien. En dansk undersøgelse 
finder, at virksomheder, der har begyndt at tage robotter i anvendelse, 
har oplevet større forøgelser i både produktiviteten og markupperne. 
Dette er i tråd med konklusionerne fra en undersøgelse fra seks euro-
pæiske lande.  
 
Regulering er vigtig for konkurrence, men der er ikke tegn på, at den 
danske lovgivning overordnet set er blevet mindre konkurrencefrem-
mende, snarere tværtimod. Dermed er der heller ikke tegn på, at de 
stigende markupper skyldes ændret lovgivning. Dette er imidlertid en 
overordnet betragtning, og det kan ikke udelukkes, at enkelte aspekter 
af lovgivningen er blevet mindre konkurrencefremmende. Ligeledes 
kan det heller ikke udelukkes, at der er sket ændringer i, hvordan lov-
givningen administreres, som kan have påvirket konkurrencen. 
 
Diskussionerne i kapitlet peger på, at barrierer for lige udnyttelse af 
gevinsterne ved globalisering og ny teknologi har mindsket konkurren-
cen i samfundet. Men der er mindre viden om, hvad disse barrierer er. 
Hvad angår globalisering, tyder resultaterne fra kapitlets analyser og 
andre eksisterende undersøgelser på, at det kan være omkostnings-
fuldt at finde og etablere nye handelsrelationer. Litteraturen om årsa-
gerne til de ulige gevinster ved nye teknologier er ligeledes ny, og der 
er mange bud på forklaringer, men kun lidt empirisk viden. 
                                                           
11)  Danmark har 246 installerede industrirobotter pr. 10.000 medarbejdere, hvilket er på 

niveau med USA og højt i en europæisk sammenhæng, jf. International Federation of 
Robotics (2021). Det er dog et stykke fra den internationale top bestående af Sydkorea, 
Singapore og Japan.  
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Der er kan være samfundsøkonomiske gevinster forbundet med offent-
lige indgreb, som mindsker barriererne for globalisering eller ny tekno-
logi. Gevinsterne ved at mindske barriererne er lavere priser, dels gen-
nem højere produktivitet, dels gennem stærkere konkurrence. Disse ge-
vinster skal holdes op mod omkostninger forbundet med at mindske bar-
riererne. Et eksempel på en barriere kan være de faste omkostninger 
ved at etablere en ny handelsrelation eller tage en ny teknologi i brug. 
 
En evaluering af Trade Councils aktiviteter tyder på, at der kan være 
samfundsøkonomiske gevinster forbundet med at rådgive virksomhe-
der om mulighederne for eksport, jf. Munch og Schauer (2018). En mu-
lig forklaring på dette resultat er, at det offentlige har en bred viden om 
eksportmulighederne, som virksomhederne ikke lige så let kan tilegne 
sig på egen hånd. Lignende evalueringer vil kunne afdække, om der 
er samfundsøkonomiske gevinster forbundet med at fjerne andre bar-
rierer for globalisering og anvendelse af nye teknologier. 
 
Konkurrencemyndighedernes arbejde og regulering af konkurrence 
generelt er mulige modtræk mod tendensen til øget markedsmagt. Re-
gulering kan således modvirke, at eksisterende virksomheder misbru-
ger øget markedsmagt til at forhindre nye virksomheder i at indtræde 
på markedet eller til på anden vis at forstærke deres position. 
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