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Den offentlige sektor har størst betydning for 
Danmarks konkurrenceevne 
Resumé:  
Når Danmark ligger i top i internationale målinger over landes konkurrenceevne, er det i høj grad på 
grund af den offentlige sektor. Især på de områder, hvor Danmark får de flotteste placeringer på de 
internationale ranglister, og som trækker den danske konkurrenceevne op, har den offentlige sek-
tor stor betydning. Det gælder områder som befolkningens kompetencer og uddannelse, den 
makroøkonomiske stabilitet, infrastruktur, erhvervslivets rammevilkår og de institutioner, der regu-
lerer økonomien i stort og småt.  

Dét viser Ceveas elite-survey med 30 eksperter og 25 repræsentanter for erhvervslivet.  

Baggrunden for Ceveas analyse er, at Danmark gang på gang ligger i top på internationale ranglister 
af landes konkurrenceevne. Danmark ligger på en 10.-plads ud af 141 lande i World Economic 
Forums (WEF) ”Global Competetiveness Report” og på en 7.-plads ud af 161 lande i 
erhvervsmagasinet Forbes' liste over ”Best Countries for Business”. De internationale rankings er 
vigtige, dels fordi politikere og medier ofte henviser til dem, dels fordi de nok har fat i væsentlige 
forhold, som vi i den hjemlige debat tager for givet.  

Eksperterne og erhvervslivets repræsentanter er blevet spurgt om, hvilken betydning: (a) den of-
fentlige sektor, (b) det kollektive overenskomstsystem og (c) den private sektor har for de indikato-
rer, der indgår i Forbes’ og World Economic Forums rangordning af Danmarks konkurrenceevne.  

De to gruppers vurderinger er stort set ens:  

• Den private sektor har størst betydning på områder, såsom Danmarks innovationsevne, til-
gængeligheden af kredit og kapital samt udbredelsen af informations- og kommunikations-
teknologi.  

• Det kollektive overenskomstsystem har størst betydning på ét centralt område – fleksibilite-
ten og stabiliteten på arbejdsmarkedet.  

• Den offentlige sektor har også størst betydning på de fleste områder, der indgår i vurderin-
gen af Danmarks konkurrenceevne. Både eksperter og erhvervsliv vurderer, at den offent-
lige sektor har størst betydning for 12 af de 20 indikatorer, som indgår i de internationale 
rankings af Danmarks konkurrenceevne. 
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INDLEDNING 

Vi hører det ofte. Uden en privat sektor, er der ingen mulighed for at opretholde en stor velfærds-
stat og offentlig sektor. Når debatten kører på de høje nagler, som under forsommerens valgkamp, 
er den private sektors virksomheder og ansatte ”skaffedyrene”, der brandbeskattes, så de kan fylde 
de umættelige offentlige kasser.1 Den offentlige sektor – må man forstå – er en klods om benet på 
den private sektor, forværrer erhvervsklimaet og forringer virksomhedernes evne til at konkurrere 
med udlandet. 

Mindre skingert og mere teknisk, men med samme underliggende budskab, opererer Finansministe-
riets regnemodeller med betydelige dynamiske effekter, dvs. en øget aktivitet i den private sektor, 
når man gennemfører skattelettelser og ændrede satser for overførselsydelser, såsom en nedsæt-
telse af kontanthjælpen. Dynamiske effekter af udgifter til offentlige investeringer og service regnes 
traditionelt ikke med.2 Men betyder det, at den offentlige sektor slet ikke eller kun sjældent har en 
positiv betydning for betingelserne for at drive virksomhed i Danmark? At den offentlige sektor som 
hovedregel begrænser aktiviteten i den private sektor? Og at en stor offentlige sektor i det hele ta-
get er skidt for Danmarks konkurrenceevne? 

Meget taler imod denne forestilling. I sammenligning med andre udviklede økonomier er produkti-
viteten for byerhvervene i Danmark i top, selv om væksten i produktiviteten er mindre i dag end for 
30-40 år siden. Særligt i de mest konkurrenceudsatte brancher er produktiviteten helt i top.3 Samti-
digt har bytteforholdet mellem danske og udenlandske varer i de senere årtier udviklet sig mere po-
sitivt end i en række lande, vi normalt sammenligner os med, fx USA og Sverige.4 Vi kan altså få en 
højere pris på vores eksport i forhold til det, vi importerer. Selv om Danmarks store overskud på be-
talingsbalancen kan være svært at fortolke i en globaliseret verden, udgør den traditionelle eksport 
af varer produceret i Danmark stadig en stor del af forklaringen på overskuddet i vores økonomiske 
mellemværender med udlandet.5 Vi klarer os altså rigtig godt i konkurrencen med udlandet. 

 
1 Leder i Jyllandsposten, 11. maj, 2019 
2 Se analyse og diskussion i Vismandsrapporten fra foråret 2017:  https://dors.dk/vismandsrapporter/dansk-
oekonomi-foraar-2017/kapitel-3-dynamiske-effekter-offentlige-udgifter; se også De Økonomiske Råds kom-
mentar i Børsen 28. juni 2017: https://dors.dk/oevrige-publikationer/kronikker-artikler/efterlysning-bedre-
beslutningsgrundlag-prioriteringer.   
3 Sammenligningerne i produktivitet er korrigeret for forskelle i købekraft. De Økonomiske Råd (2019), Pro-
duktvitet 2019. https://dors.dk/files/media/rapporter/2019/p19/p19.pdf . 
4 De Økonomiske Råd (2017), Produktivitet 2017  https://dors.dk/files/media/rapporter/2017/P17/p17.pdf  
5 https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2018/2018-02-28-overskuddet-paa-betalingsbelancen-skyldes-i-ho-
ejere-grad-varehandel  
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Dét er et paradoks for de mange meningsdannere og analytikere, der ser den offentlige sektor som 
et problem for Danmarks konkurrenceevne. For uanset, hvordan man opgør det, er den offentlige 
sektor i Danmark blandt verdens største målt som andel af samfundsøkonomien.6 

Til trods for en stor offentlig sektor scorer Danmark højt i internationale undersøgelser af landes kon-
kurrenceevne. Danmark indtager således en 7.-plads ud af 161 lande i Forbes ranking af Best Coun-
tries for Business og en 10.-plads ud af 141 lande på World Economic Forums (WEF) rangliste over 
landes Global Competitiveness.  

Spørgsmålet er derfor, om Danmarks høje placering på de internationale lister over landes kon-
kurrenceevne er på trods af eller måske snarere på grund af den offentlige sektors store betyd-
ning? Kunne forklaringen være, at den offentlige sektor rent faktisk bidrager til Danmarks konkur-
renceevne, og at en – generelt set – velfungerende offentlig sektor er afgørende for mange af de 
forhold, der påvirker et lands konkurrenceevne? 

Det er spørgsmålene, som denne analyse søger at besvare. 

Vores afsæt for analysen er Forbes’ og WEF’s rangering af Danmark. Begge organisationer benytter 
sig af indekser, der består af en række indikatorer for forhold, som påvirker et lands konkurrence-
evne. Det drejer sig om indikatorer som arbejdsstyrkens kompetencer, infrastruktur, stabilitet på 
arbejdsmarkedet, erhvervslivets rammevilkår, handelsfrihed, innovationsevne mv. De enkelte lande 
rangeres efter deres score på alle disse indikatorer, og det er placeringen på disse indikatorer, der 
tilsammen definerer et lands rangering på de to lister.  

Hverken Forbes eller WEF har selvstændige analyser af, hvilke sektorer der bidrager til et lands 
score på de forskellige indikatorer. De giver derfor ikke svar på, om Danmarks eller andre landes 
placering på listerne sker på grund af eller på trods af den offentlige sektor.  

Vi har spurgt eksperter i statskundskab og økonomi fra landets to største universiteter samt repræ-
sentanter fra erhvervslivet om, hvilken betydning (a) den offentlige sektor, (b) det kollektive 
overenskomstsystem og (c) den private sektor har for de indikatorer, der indgår i Forbes’ og WEF’s 
rangering af Danmark. 

Spørgeskemaundersøgelsen handler således ikke om Danmarks placering på de indikatorer, som 
indgår i indekserne. Danmarks score og rangering er bestemt af WEF og Forbes. Undersøgelsen 
handler alene om, hvilken betydning de tre sektorer har for indikatorerne i Danmark.  

I det følgende præsenterer vi først de indikatorer, der indgår i Forbes’ og WEF’s indekser for 
henholdsvis Best Countries for Business og Global Competitiveness samt Danmark rangering på de 

 
6 https://data.oecd.org/gga/general-government-spending.htm#indicator-chart ; https://www.forbes.com/si-
tes/niallmccarthy/2017/07/21/scandinavia-leads-the-world-in-public-sector-employment-infogra-
phic/#1c557ef81820  
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enkelte indikatorer. Dernæst beskriver vi kort analysemetoden og respondenterne (yderligere 
oplysninger findes i metodeboksen sidst i notatet). Til sidst præsenteres analysens resultater.  

Konklusionen er, at kombinationen af en stor offentlig sektor og en meget stærk konkurrenceevne 
slet ikke er så paradoksal, som den forekommer for kritikerne. For den offentlige sektor er den 
sektor, der alt i alt har størst betydning for Danmarks konkurrenceevne, når man spørger eksperter 
og erhvervslivets repræsentanter. Danmark har ikke en stor konkurrencekraft på trods af den 
offentlige sektor. Vores evne til at klare os godt i den globale økonomi er i høj grad på grund af den 
offentlige sektors store betydning. 
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DANMARKS KONKURRENCEEVNE: FORBES & WORLD ECONOMIC FORUM 

Danmark placerer sig i top i internationale undersøgelser af landes konkurrenceevne. I World Eco-
nomic Forum’s (WEF) Global Competiveness Report er Danmark på 10.-pladsen, og ifølge Forbes’ 
liste over Best Countries for Business er Danmark det 7.-bedste land at drive virksomhed i.  

Tabel 1: World Economic Forum og Forbes ranking af Danmark på indikatorer for konkurrenceevne. 
 
Hos WEF indgår der 12 indikatorer i det samlede indeks, og hos Forbes har vi 10 indikatorer, hvoraf 
to er gengangere fra WEF’s liste.7 Tabel 1 viser, hvilke indikatorer, der indgår i de to indeks, og ta-

 
7 Forbes har tilføjet fem indikatorer i 2018. Vi ser her alene på de 10 offentligt tilgængelige indikatorer (som 
også indgik i 2017-udgaven). To indikatorer -- innovationsevne og informations- og kommunikationsteknologi 
(IKT) – indgår i begge indekser. Placeringen på WEF’s liste er hhv. 11 og 9 og på Forbes’ liste hhv. 12 og 8. I 
tabellen angives placeringen hos WEF.   

In-
deks 

Indikator Beskrivelse Danmarks 
placering 

For-
bes 

Administrativ skatte-
byrde  

Den administrative skattebyrde er et samlet mål for virksomheders skatter og det administrative 
besvær med at indbetale og registrere skatterne. 

9 

Korruption Korruption i den offentlige sektor måles på baggrund af forretningsfolk og nationale eksperters 
vurderinger af omfanget af korruption (Indikatoren rangerer efter mindst korruption). 

2 

Personlig frihed  Personlig frihed måler politiske rettigheder såsom lige valgret og borgerrettigheder såsom yt-
ringsfrihed. 

1 

Handelsfrihed Handelsfrihed måler omfanget af told og andre barrierer for handel, der påvirker import og ek-
sport af varer og services. 

21 

Pengepolitisk frihed Pengepolitisk frihed måler prisstabilitet, og i hvilket omfang staten regulerer priserne. 13 

Ejendomsrettigheder Ejendomsrettigheder er et samlet mål for følgende tre delelementer: 1) juridisk og politisk miljø 
for ejendomsrettigheder, 2) fysiske ejendomsrettigheder og 3) intellektuelle ejendomsrettighe-
der. 

12 

Beskyttelse af aktio-
nærrettigheder 

Denne indikator måler aktionærers rettigheder i virksomheder og beskyttelsen af investorer i 
mindretal 

37 

Bureaukrati Indikatoren måler, hvor bureaukratisk besværligt det er at starte en virksomhed. 40 

WEF/ 
For-
bes 

Innovationsevne Innovationsevne måler omfang og kvalitet af forskning og udvikling, og i hvilken grad der opmun-
tres til samarbejde, kreativitet og diversitet, der kan omsættes til nye produkter og tjenesteydel-
ser. 

11 

Informations- og kom-
munikationsteknologi 
(IKT) 

Brug af IKT måler udbredelsen af mobiltelefoni, bredbånd, internet med fiber-kabler og antallet 
af brugere. 

9 

WEF Institutioner Institutioner måler, hvor sikkert, stabilt og effektivt et samfund er organiseret. 7 

Makroøkonomisk stabi-
litet 

Denne indikator måler på inflationsniveauet og holdbarheden af finanspolitikken.  1 

Folkesundhed Folkesundhed måles som forventet levetid med godt helbred for en nyfødt baby, hvor dødelig-
hed og handicap medregnes. 

29 

Befolkningens kompe-
tencer og uddannelse 

Befolkningens kompetencer og uddannelse måles som omfanget og kvaliteten af den nuværende 
og fremtidige arbejdsstyrkes kompetenceniveau og omfanget og kvaliteten af uddannelser. 

3 

Konkurrence Indikatoren for konkurrence måler, i hvilket omfang et land giver lige muligheder for virksomhe-
ders deltagelse på markedet. 

12 

Arbejdsmarked Indikatoren måler arbejdsmarkedets fleksibilitet, og i hvilken grad det er merit og kvalifikationer, 
der afgør medarbejderens funktion og løn. 

3 

Det finansielle system Denne indikator måler tilgængeligheden og mængden af kredit, kapital, gæld, forsikring og andre 
finansielle produkter, samt om forholdene er stabile. 

11 

Markedsstørrelse Denne indikator måler størrelsen af landets økonomi samt import. 55 

Rammer for erhvervsli-
vet 

Rammer for erhvervslivet måler de administrative krav for at starte en virksomhed, og hvorvidt 
der er en stærk kultur for iværksætteri. 

3 

Infrastruktur Infrastruktur måler kvaliteten og udbredelsen af transport- og forsyningsinfrastruktur. 15 
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bellen angiver også Danmarks placering på ranglisterne (hvor 1 er bedst). For mange af indikato-
rerne indgår der flere underindikatorer, som scores på baggrund af såvel objektive kriterier som or-
ganisationernes og tilknyttede eksperters subjektive vurderinger. 
    
Der er en ganske betydelig spredning i Danmarks placering på de forskellige indikatorer. 8 Hos For-
bes får Danmark absolutte topplaceringer på indikatorerne personlig frihed og fraværet af korrup-
tion, men også når det gælder (begrænsede) administrative skattebyrder og udbredelsen af infor-
mations- og kommunikationsteknologi ligger Danmark højt. Indikatorerne for bureaukrati og beskyt-
telsen af aktionærrettigheder er knap så prangende, idet Danmark kun rangeres henholdsvis 40 og 
37 på disse to indikatorer. 
 
Hos WEF har Danmark fire topplaceringer: På indikatorerne for makroøkonomisk stabilitet, befolk-
ningens kompetencer og uddannelse, organiseringen af arbejdsmarkedet og erhvervslivets rammer 
rangerer Danmark i top-3 blandt de 141 lande, der er med på ranglisten. På indikatorerne folke-
sundhed og markedsstørrelse er Danmarks placering mere beskeden med en plads som henholdsvis 
nummer 29 og 55. Danmark kan dog ikke gøre meget ved sidstnævnte, da det mestendels reflekte-
rer, at Danmark er en lille økonomi i en stor verdensøkonomi.  
 
Til trods for, at Danmark ikke scorer topplaceringer på alle indikatorer, er Danmarks samlede ran-
king høj hos både Forbes og WEF. 
 
  

 
8 WEF. Global Competitiveness Report 2019 og Forbes’ Best Countries For Business (2018) (tilgået december 
2019) 



7 

   

Cevea     |     Vesterbrogade 124B, 3. Sal t.v.     I     1620 København V     |     Tlf. 33126800     |     cevea@cevea.dk  

HVILKE SEKTORER HAR BETYDNING FOR DANMARKS RANKING? 

Som nævnt i indledningen har hverken Forbes eller WEF fokus på, hvilke sektorer der har betydning 
for et lands konkurrenceevne og de indikatorer, som indgår i beregningen af et lands score. Det er 
nu ikke fuldstændig korrekt. Emnet berøres kun indirekte. 

WEF anerkender, at der kan være flere veje til en høj konkurrenceevne, og anbefaler generelt en 
mere ”holistisk og langsigtet tilgang” til vækst og udviklingen af et lands konkurrenceevne. Der er, 
som WEF anfører, ikke noget iboende trade-off mellem vækst og sociale og miljømæssige hensyn. 
Faktisk fremhæves de skandinaviske lande som dem, der er kommet længst i at forene hensynet til 
vækst, lighed og bæredygtighed: 

For example, Sweden, Denmark and Finland have not only become among the world’s 
most technologically advanced, innovative and dynamic economies in the world, but 
are also providing better living conditions and better social protection, are more co-
hesive and more sustainable than their peers.9 

Sverige, Finland og Danmark er alle kendetegnet ved at have store offentlige sektorer, hvilket som 
minimum betyder, at en stor offentlig sektor ikke forhindrer udviklingen af en ”teknologisk avance-
ret, innovativ og dynamisk økonomi”.10 Men det er ikke den eneste fællesnævner mellem de tre 
lande – de har eksempelvis også nogle af verdens højeste faglige organisationsgrader og har velord-
nede arbejdsmarkeder med udbredt brug af kollektive overenskomster.11 De skandinaviske lande 
deler desuden en række kulturelle værdier, som også kan komme til udtryk i måden at lede og drive 
virksomhed på, dvs. i den private sektor. WEF kommer ikke nærmere ind på, hvilke sektorer der 
især bidrager til de skandinaviske landes gode konkurrenceevne.  

På et generelt niveau kan man opdele økonomien i den offentlige og den private sektor. Men når 
det handler om økonomiens organisering, stabilitet, innovationsevne, kompetencer mv. er det kol-
lektive overenskomstbaserede aftalesystem også vigtigt, især i de skandinaviske lande. Lønniveau og 
arbejdsforhold, pensioner, voksen- og efteruddannelse, kompensation under sygdom og barsel og 
meget andet er i et land som Danmark ”aftalestof”. Vi har eksempelvis ingen politisk bestemt mini-
mumsløn. Også det spørgsmål overlades til parterne på arbejdsmarkedet.  

Vi opererer i denne analyse derfor med tre sektorer, der alle kan have betydning for de indikatorer, 
som indgår i Forbes’ og WEF’s samlede indekser og ranglister: den offentlige sektor, det kollektive 
overenskomstsystem og den private sektor. 

 
9 WEF. Global Competitiveness Report 2019 side, v og ix. 
10 Sverige og Finland har i øvrigt omtrent samme WEF-placering som Danmark, som henholdsvis nr. 8 og nr. 
11. 
11 C. Strøby Jensen (2004). ”Faglig organisering under forandring: Komparative perspektiver på faglige 
organisationsgrader i Europa.” Tidsskrift for Arbejdsliv 6(3): 7-25. Jf. https://piopio.dk/faglig-organisering-dan-
mark-fastholder-topplacering.  
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Spørgsmålet er, hvordan man kan få nogenlunde sikker viden om, hvilken betydning de tre sektorer 
har for indikatorerne bag WEF’s og Forbes’ rangering? 

Spørgeskemaundersøgelse blandt eksperter og repræsentanter fra erhvervslivet 
Selv hvis tid og ressourcer ikke var en begrænsning, er det svært at få eksakt viden om forskellige 
sektorers betydning for de indikatorer, der indgår i den samlede vurdering som WEF og Forbes fore-
tager, når de ranglister et lands konkurrenceevne – det er måske derfor, de afholder sig fra at 
prøve.  

Det er i sig selv ganske komplicerede begreber og indikatorer, som WEF og Forbes måler og vurde-
rer, og forklaringen på, hvilke sektorer der har været afgørende for et lands innovationsevne, bu-
reaukratiske praksis eller institutionelle effektivitet er ikke noget, man kan slå op i Lademann’s Lek-
sikon eller på Wikipedia. Og selv hvis man har en nogenlunde klar fornemmelse af, hvad der har bi-
draget til udviklingen af et lands innovationsevne, kan der sagtens være andre forhold, der er afgø-
rende for at bevare, udvikle og styrke innovationsevnen i dag og i fremtiden.  

Det er præcis, når man har med begreber og forhold at gøre, ”som ville være svære eller umulige at 
afgøre gennem alternative strategier”, at ekspertsurveys er en god idé.12 Men hvem kan anses som 
’eksperter’ i de mange forhold, som indikatorerne dækker? Vi har valgt to grupper. 

For det første, ansatte (over ph.d.-niveau) på Institut for Statskundskab og Økonomisk Institut/insti-
tut for Økonomi på henholdsvis Københavns og Aarhus Universitet. Mange af de ansatte på disse 
institutter underviser og forsker – på afgrænsede områder –  i danske samfundsforhold og organise-
ringen af den offentlige og private sektor. Der er selvfølgelig også mange, som ikke gør. Vi regnede 
således med, at mange ikke ville besvare vores spørgeskema, og at de selv selekterede fra, men hå-
bede på, at et tilstrækkeligt antal ville svare på skemaet. Det afgørende for en ekspertsurvey er ikke 
repræsentativiteten i vanlig forstand, men at der er et tilstrækkeligt antal med den fornødne viden, 
om de forhold der spørges til. Vi fik i alt 30 svar fra forskerne, heraf 21 fra Aarhus og 9 fra Køben-
havns Universitet. Blandt respondenterne er der desuden 21 ansatte på Statskundskabsinstitut-
terne og 9 fra økonomi, og de er bredt fordelt på tværs af stillingskategorier. Der er således tale om 
et bredt udsnit af eksperter og antallet er fornuftigt. 

For det andet har vi sendt spørgeskemaet til repræsentanter for erhvervslivet. Erhvervslivets repræ-
sentanter er ”praksis-eksperter” med stor viden om mange af de forhold, som indikatorerne hand-
ler om. Med to ganske forskelligt udvalgte ekspertgrupper kan vi sammenligne svarene på tværs af 
grupper, og hvis vurderingerne er konsistente, kan vi have større tillid til resultaterne. 

I vores første forsøg på at få et tilstrækkeligt antal indsigtsfulde repræsentanter fra erhvervslivet 
sendte vi invitationer ud til ledelsen i de 200 største virksomheder i Danmark. Da vi kun fik 16 svar 
på den måde, sendte vi dernæst spørgeskemaet ud til 15 landsdækkende erhvervsorganisationer, 

 
12 Cherie Maestas (2016). “Expert Surveys as a Measurement Tool: Challenges and New Frontiers”, in Lonna 
Rae Atkeson & R. Michael Alvarez, eds.  The Oxford Handbook of Polling and Survey Methods. DOI: 
10.1093/oxfordhb/9780190213299.013.13 
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der er medlemmer af Dansk Arbejdsgiverforening (samt SMV-Danmark). På den måde fik vi 9 yder-
lige besvarelser, således der i alt er 25 repræsentanter fra erhvervslivet, som har svaret på spørge-
skemaet (for uddybning se Metodeboksen sidst i analysenotatet).  

Grundlaget for analysen er således i alt 55 eksperter, fordelt på to grupper: Dels 30 samfundsviden-
skabelige forskere fra Københavns og Aarhus Universitet, dels 25 repræsentanter for virksomheder 
og organisationer i toppen af dansk erhvervsliv. Som det vil fremgå af analyserne, er de to gruppers 
svar meget enslydende på langt de fleste spørgsmål. Invitation og link til spørgeskemaet blev sendt 
per mail og kunne alene besvares online. 

Cevea har til brug for spørgeskemaet oversat alle Forbes’ og WEF’s indikatorer fra engelsk til dansk 
og i flere omgange testet forståelsen blandt kolleger. Alle indikatorer er givet en titel og en define-
rende/beskrivende sætning (jf. tabel 1) samt en mulighed for at klikke på et informationssymbol, 
som åbner en boks, der uddyber indikatorens indhold. I boksen er der til sidst en kildehenvisning, 
som respondenten kan klikke på eller kopiere ind i sin browser, se figur 1. 

.   

Figur 1: Information om indikatorerne i spørgeskemaet. 

Efter beskrivelsen af indikatorens indhold er respondenterne blevet spurgt om, i hvor høj grad de 
tre sektorer har betydning for indikatoren i en dansk kontekst jævnfør eksemplet nedenfor i figur 2:  

 
Figur 2: Spørgsmålsformatet i spørgeskemaet, eksempel administrativ skattebyrde. 
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Selv om informationen om Danmarks placering på de enkelte indikatorer er tilgængelig på de to 
organsationers hjemmesider, har vi ikke oplyst respondenterne om Danmarks score på de enkelte 
indikatorer, og vi antager, at de ikke kender den eksakte score på de enkelte indikatorer. Grunden 
til, at vi ikke oplyser Danmarks score, er, at vi i størst muligt omfang vil undgå politisk farvede 
vurderinger og alene er interesseret i, om en sektor er vigtig for den pågældende indikator i en 
dansk sammenhæng. Vi ved fra kognitionspsykologien, at vi alle har en tilbøjelighed til at lade vores 
holdninger farve vores faktuelle vurderinger. Hvis man eksempelvis er positivt indstillet over for den 
offentlige (hhv. den private) sektor, vil man have en tilbøjelighed til at svare, at den offentlige (hhv. 
den private) sektor har stor betydning, hvis scoren er god. Ved ikke at oplyse scoren kan vi 
minimere politisk motiverede svar.13  

Af samme grund har vi heller ikke spurgt respondenterne, om de vurderer, at en given sektor har en 
positiv eller en negativ betydning for scoren på de forskellige indikatorer. Scoren er givet af Forbes 
og WEF og kan være relativ god eller relativ dårlig. Vi ønsker alene at få respondenternes vurdering 
af, hvilke sektorer der har betydning for Danmarks performance på den givne indikator.  

  

 
13 Jf. Baekgaard, M., Christensen, J., Dahlmann, C., Mathiasen, A., & Petersen, N. (2019). The Role of Evidence 
in Politics: Motivated Reasoning and Persuasion among Politicians. British Journal of Political Science, 49(3), 
1117-1140. doi:10.1017/S0007123417000084 
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DEN OFFENTLIGE SEKTOR HAR STØRST BETYDNING FOR DANMARKS KONKUR-
RENCEEVNE 

Figur 3 viser respondenternes gennemsnitlige vurdering af den offentlige sektors, det kollektive 
overenskomstsystem og den private sektors betydning for Danmarks konkurrenceevne baseret på 
indikatorer fra henholdsvis Forbes og WEF.14  
 
 

 
Figur 3: Forskellige sektorers betydning for rangeringen af Danmarks konkurrenceevne: Forbes og WEF (gennemsnitlige vurdering af sek-

torens betydning for indikatorerne bag indekserne) 

Noter: 0=ingen betydning; 1=lille betydning; 2=en vis betydning; 3=stor betydning; 4= meget store betydning.  

Alle parvise sammenligninger af gennemsnitsscorerne er signifikant forskellige (t-test; p<0,05), bortset fra gennemsnitsscoren for den 

offentlige sektor for hhv. Forbes og WEF, som ikke er signifikant forskellige. 

 

Den gennemsnitlige vurdering blandt eksperter og erhvervsliv er, at den offentlige sektor har størst 
betydning for de indikatorer, der indgår i rangordningen af Danmarks konkurrenceevne. Gennem-
snittet er 3,2 og 3,3, på skalaen, der går fra 0-4. Det vil sige mellem stor og meget stor betydning. I 
det følgende afsnit beskriver vi nærmere, hvilke indikatorer det drejer sig om. 
 
Med en score på 2,4 på indikatorerne hos Forbes og 3,0 for WEF-indikatorerne er den private sek-
tors betydning også stor, men signifikant mindre end den offentlige sektors. Som vi viser nedenfor, 
er den private sektors betydning størst for fire indikatorer. Det kollektive overenskomstsystem vur-
deres at have mindst betydning for indikatorerne for Danmarks konkurrenceevne med en score på 
1,6 og 2,0 på henholdsvis Forbes- og WEF-indikatorerne. 

 
14 I Bilag 2 vises de gennemsnitlige vurderinger af de enkelte indikatorers betydning. Den gennemsnitlige vur-
dering, der vises i figur 3, er således et uvejet gennemsnit af den gennemsnitlige vurdering af de enkelte indi-
katorer.  
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Den private sektors score er signifikant lavere hos Forbes end hos WEF (p<0,01). Det skyldes, at 
WEF inkluderer flere indikatorer, der handler om forhold knyttet til markedet, hvor den private sek-
tor scorer højt, såsom konkurrence, det finansielle system og markedsstørrelse (jf. nedenfor). Forbes 
fokuserer i højere grad på frihedsrettigheder som pengepolitisk frihed og personlig frihed, hvor den 
offentlige sektor betyder mere. 

Tilsvarende har det kollektive overenskomstsystem større betydning for indikatorerne bag WEF’s 
rangordning end for Forbes’ indeks (p<0,01). Igen skyldes det til dels, at en række af WEF-indikato-
rerne vedrører forhold, der er tættere relateret til markedet, som det kollektive overenskomstsy-
stem vurderes at have større betydning for.  

Eksperter vs. Erhvervslivets repræsentanter 

De to respondentgruppers svar er substantielt ganske ens, men repræsentanterne fra erhvervslivet 
har en tilbøjelighed til at vurdere alle sektorers betydning lidt højere end eksperterne. I de fleste 
tilfælde har erhvervslivet højere vurderinger af sektorernes betydning end eksperterne. 

 

 

Figur 4: Forskellige sektorers betydning for rangeringen af Danmarks konkurrenceevne hos Forbes og WEF (gennemsnitlige vurdering af 

sektorens betydning for indikatorerne bag indekserne): Eksperter vs. Repræsentanter for erhvervslivet. 

Noter: 0=ingen betydning; 1=lille betydning; 2=en vis betydning; 3=stor betydning; 4= meget store betydning.  

P-værdierne ovenfor søjlerne angiver på hvilket niveau, forskellene i de to gruppers gennemsnitsvurdering er signifikante. 

 

Uanset om vi lægger eksperternes eller erhvervslivets vurderinger til grund, er billedet dog det 
samme: Den offentlige sektor vurderes at have størst betydning for de fleste indikatorer, der er vig-
tige for Danmarks konkurrenceevne ifølge Forbes og WEF.  
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DEN OFFENTLIGE SEKTOR OG DANMARKS TOP-PLACERINGER  

Analysen af WEF og Forbes indeks for konkurrenceevne består som sagt af 20 indikatorer, hvoraf to 
indgår i begge organisationers indeks. Som vist i tabel 1 ovenfor ligger Danmark helt i top på nogle 
indikatorer. De trækker dermed Danmarks placering op på ranglisten. Vi kan derfor spørge, om den 
offentlige sektor har størst betydning for Danmarks konkurrenceevne, hvis vi alene fokuserer på de 
indikatorer, hvor Danmark ligger helt i top?  

Vi har i figur 5 nedenfor valgt de fire indikatorer hos både Forbes og WEF, hvor Danmark opnår de 
højeste placeringer.  

 

 

Figur 5: Forskellige sektorers betydning for rangeringen af Danmarks konkurrenceevne på de fire indikatorer, hvor Danmark har den høje-

ste placering hos Forbes og WEF (gennemsnitlige vurdering af sektorens betydning for indikatorerne) 

Noter: 0=ingen betydning; 1=lille betydning; 2=en vis betydning; 3=stor betydning; 4= meget store betydning.  

Danmarks fire højeste placeringer hos Forbes er: 

• Fraværet af korruption 
• Personlig frihed 
• Udbredelsen af Informations- og kommunikationsteknologi 
• Administrativ skattebyrde 
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Hos Forbes ligger Danmark helt i top, når det gælder fraværet af korruption og sikringen af personlig 
frihed med placeringer som henholdsvis nummer 2 og 1 blandt verdens lande. Danmark scorer også 
højt, når det gælder udbredelsen af informations- og kommunikationsteknologi samt en meget be-
grænset administrativ skattebyrde. På begge indikatorer har Danmark en 9.-plads.15 For tre af disse 
fire indikatorer er vurderingen blandt respondenterne, at den offentlige sektor har den største be-
tydning sammenlignet med de to øvrige sektorer (p<0,01). Kun når det gælder udbredelsen af infor-
mations- og kommunikationsteknologi er vurderingen, at den private sektor har større betydning 
end den offentlige sektor (p<0,05).  

Der er i øvrigt ingen forskel på eksperternes og erhvervslivets vurderinger, bortset fra vurderingen 
af personlig frihed. Her vurderer erhvervslivets repræsentanter betydningen af alle sektorer signifi-
kant højere end eksperterne (p<0,05). 

Danmarks fire højeste placeringer hos World Economic Forum er: 

• Makroøkonomisk stabilitet 
• Befolkningens kompetencer og uddannelsesniveau 
• Arbejdsmarkedet 
• Rammer for erhvervslivet 

Hos WEF opnår Danmark topplaceringer på makroøkonomisk stabilitet (1.-plads), befolkningens 
kompetencer og uddannelse (3.-plads), stabiliteten og fleksibiliteten på arbejdsmarkedet (3.-plads) 
samt erhvervslivet rammevilkår (3-plads). Igen vurderer respondenterne, at den offentlige sektor 
har den største betydning for tre af fire indikatorer i sammenligning med de to andre sektorer 
(p<0,01). Kun når det gælder stabiliteten og fleksibiliteten på arbejdsmarkedet, har den offentlige 
sektor ikke den største betydning. Både eksperter og erhvervsliv er enige om, at det kollektive over-
enskomstsystem har størst betydning for, at arbejdsmarkedet er stabilt og fleksibelt. 

Vurderingerne er igen ganske ens i de to respondentgrupper, dog er erhvervslivets vurdering af den 
private sektors betydning for den makroøkonomiske stabilitet og for befolkningens kompetencer 
signifikant højere end eksperternes vurdering (p<0,05). 

På de indikatorer, hvor Danmark har de flotteste placeringer i sammenligning med andre lande, har 
den offentlige sektor altså den største betydning. Det gælder for 3 af 4 topplaceringer hos både For-
bes og WEF. Når det gælder udbredelsen af informations- og kommunikationsteknologi, er vurde-
ringen, at den private sektor har større betydning, mens det kollektive overenskomstsystem har 
størst betydning for, at det danske arbejdsmarked er blandt verdens mest stabile og fleksible.  

 
15  Ret beset er placeringen for informations- og kommunikationsteknologi 9 hos WEF og 8 hos Forbes, jf. 
ovenfor. 
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Laveste placeringer 

Danmark scorer kun få meget lave placeringer på Forbes’ og WEF’s lister. Men på fire indikatorer – 
to hos Forbes og to hos WEF – ligger Danmark temmelig lavt i sammenligning med andre udviklede 
økonomier. Den offentlige sektor har størst betydning for to af disse fire indikatorer. 

Den offentlige sektor har størst betydning for den indikator, som Danmark scorer lavest på hos For-
bes – bureaukrati-indikatoren, hvor Danmark indtager en 40.-plads. Indikatoren handler om, hvor 
bureaukratisk besværligt det er at starte og drive virksomhed. Danmarks lave placering på denne 
indikator er lidt overraskende, idet Danmark ligger på en 3.-plads på WEF’s indikator for erhvervsli-
vets rammevilkår, der delvist måler det samme, men har en lidt anden definition end Forbes. Ikke 
desto mindre spiller det offentlige altså en signifikant større rolle end både overenskomstsystemet 
og den private sektor for Danmarks svage placering på bureaukrati-indikatoren hos Forbes (p<0,01). 

Den næst-dårligste placering hos Forbes har Danmark på indikatoren for beskyttelse af aktionærret-
tigheder (37.-plads). Med en score på 2,9 for den offentlige sektor og en score på 2,8 for den pri-
vate sektor, er vurderingen af de to sektorers betydning ikke forskellig (p=0,29, paired t-test). Både 
det offentlige og det private har stor betydning for beskyttelsen af mindretalsinvestorer og for akti-
onærers rettigheder.  

Hos WEF er Danmarks to dårligste placeringer indikatorerne for henholdsvis markedsstørrelse (55.-
plads), som den private sektor har størst betydning for (jf. det følgende afsnit), og folkesundhed 
(29.-plads) som den offentlige sektor har signifikant større betydning for end den private sektor og 
overenskomstsystemet (p<0,01). Danmarks relativt dårlige placering på folkesundhed skyldes i be-
tydeligt omfang, at levetiden i Danmark – trods stigninger – stadig ikke er på niveau med en række 
andre lande, hvilket blandt andet hænger sammen med et større alkoholforbrug og omfang af ryg-
ning i Danmark. Vurderingen er altså, at den offentlige sektor/det politiske niveau har størst betyd-
ning for den relativt dårlige folkesundhed. 

Danmark scorer ikke lavt på mange indikatorer. Det er særligt, når det gælder bureaukrati og folke-
sundhed, at den offentlige sektor har stor betydning.  
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PÅ HVILKE OMRÅDER HAR DEN PRIVATE SEKTOR STØRST BETYDNING? 

Selvom både erhvervslivets repræsentanter og eksperterne vurderer, at den offentlige sektor har 
størst betydning for Danmarks konkurrenceevne, gælder det selvsagt ikke på alle områder. For 
nogle af de indikatorer, der indgår i Forbes’ og især WEF’s rangliste, betyder den private sektor 
mere, ifølge respondenterne. 

Ikke overraskende er det især på indikatorer, der er stærkt afhængig af erhvervslivets adfærd på 
markedet, at den private sektor har størst betydning. Det drejer sig om: 

• Markedsstørrelse 
• Innovationsevne 
• Det finansielle system 
• Informations- og kommunikationsteknologi 

Den private sektor vurderes at have størst betydning, når det gælder markedsstørrelse (gennem-
snitsvurdering på 3,6) og innovationsevne (ligeledes 3,6). Markedsstørrelse måler dels størrelsen af 
Danmarks BNP i forhold til den globale økonomi, som et lille land trods stor vækst og foretagsom-
hed ikke kan påvirke meget. Men markedsstørrelse måler også omfanget af et lands integration i 
verdensøkonomien, som erhvervslivet spiller en større rolle for. Den private sektors betydning for 
markedstørrelse er signifikant større end den offentlige sektors (3,6 vs. 2,6; p<0,01), og det er en 
vurdering, som både eksperter og erhvervsliv deler. 

Det samme er tilfældet for Danmarks innovationsevne. Den private sektor har således størst betyd-
ning for omfanget og kvaliteten af dansk forskning og udvikling, patentering, kommercialiseringen 
af nye produkter etc. ifølge både eksperterne og erhvervslivets repræsentanter. De giver præcis 
samme vurdering af den private sektors betydning (3,6). Danmark ligger i øvrigt på en flot 11.-plads 
blandt verdens lande på indikatoren for innovationsevne. 

Den private sektor har også størst betydning (gennemsnitsscore på 3,4) for det finansielle system, 
som blandt andet måler mængden og tilgængeligheden af kredit og kapital for virksomhederne 
samt bankers og finansielle institutioners stabilitet og tabsgivende lån. Det er dog især eksperterne, 
der mener, at den private sektor betyder mest. Erhvervslivets repræsentanter i undersøgelsen me-
ner, at den offentlige sektor har lige så stor betydning (3,4). Nok fordi de lægger mere vægt på den 
rolle, som offentlig regulering spiller for det finansielle system. Danmark indtager ligeledes en 11.-
plads på denne indikator. 

Som allerede nævnt ovenfor spiller den private sektor også den største rolle for udbredelsen af in-
formations- og kommunikationsteknologi i Danmark. Selv om den offentlige sektor også har stor be-
tydning for udbredelsen af IKT (gennemsnitsscore på 3,2), er eksperter og erhvervsliv enige om, at 
den private sektors betydning er lidt større (3,4, forskel signifikant p<0,05).  
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Den private sektor har også stor betydning for konkurrence-indikatoren (score på 3,1) og for fleksi-
biliteten og stabiliteten på arbejdsmarkedet (3,2). Hvad angår konkurrenceforholdene i Danmark 
vurderer respondenterne, at den offentlige sektor betyder lige så meget (3,1). Det kollektive over-
enskomstsystem har, som nævnt ovenfor, størst betydning for fleksibiliteten og stabiliteten på ar-
bejdsmarkedet (3,5), men den private sektor er også vigtig.    

 

DEN OFFENTLIGE SEKTOR OG DANMARKS KONKURRENCEVENE  

I internationale rankings, som dem Forbes og World Economic Forum laver, er Danmarks konkur-
renceevne konsistent i top-10 blandt verdens lande. Når Danmarks globale konkurrenceevne er stor 
og betingelserne for at drive virksomhed er gode, skyldes det i høj grad den offentlige sektor. 

Vurderet på de indikatorer, som Forbes og WEF lægger vægt på, er eksperter og repræsentanter fra 
erhvervslivets top enige: Danmark har høje placeringer på internationale rankings, ikke på trods af, 
men på grund af den offentlige sektor.  

Ret beset ville det også være meget mærkværdigt, hvis det ikke var tilfældet. For den offentlige sek-
tor varetager i Danmark en række funktioner, som i andre lande overlades til markedet og den pri-
vate sektor. Den offentlige sektor er stor og af stor betydning for det danske samfund – også for vo-
res konkurrenceevne.  

Den private sektor har størst betydning for fire ud af de 20 indikatorer, som ligger til grund for Dan-
marks konkurrenceevne, og det kollektive overenskomstsystem har størst betydning for stabiliteten 
og fleksibiliteten på arbejdsmarkedet. Men den offentlige sektor spiller den største rolle på de fle-
ste områder, hvor Danmark scorer højt på de internationale ranglister.  

Det offentlige har også stor betydning for nogle af de områder, hvor der er plads til forbedringer. 
Trods stigende levealder er folkesundheden i Danmark stadig ikke på højde med de bedste lande i 
verden, og trods generelt gode rammevilkår for erhvervslivet er bureaukratiske regler mindre smi-
dige end i andre lande. Der er selvfølgelig områder, hvor vi kan gøre det bedre i Danmark. Hvis vi 
lægger historiske erfaringer til grund, vil den offentlige sektor sikkert også spille en stor rolle for, 
hvordan udviklingen bliver på de områder, hvor der er plads til forbedringer.  

Finansministeriets regnemodeller indfanger sjældent de positive, dynamiske effekter af den offent-
lige sektor for dansk økonomi, selv om den offentlige sektor spiller en afgørende rolle for den 
makroøkonomiske stabilitet, for befolkningens kompetencer og uddannelsesniveau, for vores infra-
struktur, for erhvervslivets rammevilkår, og for de institutioner, der regulerer økonomien i stort og 
småt.  
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Eksperter og erhvervsliv er til gengæld ikke i tvivl: Den offentlige sektor har meget stor betydning 
for Danmarks konkurrenceevne og for, at Danmark er et af de bedste lande i verden at drive virk-
somhed i.      



19 

   

Cevea     |     Vesterbrogade 124B, 3. Sal t.v.     I     1620 København V     |     Tlf. 33126800     |     cevea@cevea.dk  

METODEBOKS 

• Ranking på indikatorerne er baseret på World Economic Forum (WEF) og Forbes in-
deks. Data på indikatorer kan findes i WEF Global Competitiveness Report 2019 og i 
Forbes’ Best Countries For Business (2018). Indikatorerne er oversat af Cevea. 

• Analyserne er baseret på 55 besvarelser, hvoraf 30 er eksperter i økonomi og stats-
kundskab og 25 er virksomhedsledere og erhvervsorganisationer.  

• Spørgeskemaet blev sendt ud til de videnskabeligt ansatte på institutterne for øko-
nomi og statskundskab på Århus og Københavns Universitet, eksklusiv ph.d.-stude-
rende. Vi opnåede 30 svar fra denne gruppe. Dernæst sendte vi invitationer ud til de 
200 største virksomheder (vurderet i omsætning) i Danmark, udvalgt fra Berlingskes 
liste over de 1000 største virksomheder, samt de største erhvervsorganisationer. 
Blandt de største ca. 200 virksomheder har 16 besvaret spørgeskemaet. Erhvervsorga-
nisationer er valgt med udgangspunkt i Dansk Arbejdsgivergiverforenings medlemmer 
samt SMVdanmark. Følgende organisationer har fået spørgeskemaet: DI, DA, Dansk 
Erhverv, Horesta, L&F, SMVdanmark, Forsikring & Pension, TEKNIQ, Dansk Byggeri, 
Danske Medier, GRAKOM, ASFALTINDUSTRIEN, Danske Malermestre, Dansk Mode & 
Textil og Danske Rederier. Af disse 15 organisationer har 9 besvaret skemaet. 

• Spørgeskemaet bestod af 20 spørgsmål - et for hver indikator, der indgår i indeksene 
hos Forbes og WEF. For hvert spørgsmål skulle respondenten angive, hvor stor betyd-
ning (a) den offentlige sektor, (b) det kollektive overenskomstsystem og (c) den pri-
vate sektor har for den pågældende indikator i Danmark. Svarkategorierne var ”ingen 
betydning” (0), ”lille betydning” (1), ”en vis betydning” (2), ”stor betydning” (3) eller 
”meget stor betydning” (4). Der var mulighed for at svare ”ved ikke”, men svarene tæl-
ler ikke med i beregningen af gennemsnittene på de enkelte indikatorer.  

• Definitioner og beskrivelser af indholdet af de enkelte indikatorer blev oplyst i spørge-
skemaet (se bilag 1). Den gennemsnitlige vurdering af sektorernes betydning for de 
enkelte indikatorer fremgår af bilag 2.  
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Bilag 1: Indikatorer Uddybet definition 
Administrativ skattebyrde  
Den administrative skattebyrde er et samlet mål for virksomheders skatter og det 
administrative besvær med at indbetale og registrere skatterne. 

Administrativ skattebyrde måler de totale udgifter til skatter, og hvor let det er at administrere skattebetalingen for en mellemstor virksomhed. Indikatoren 
vægter fire inputs ligeligt: 1) anvendte timer til at indrapportere tre skatter: a) virksomhedsskat, b) skat af overskud og c) medarbejderes indkomstskat, 2) 
skat som andel af virksomhedens overskud, 3) anvendt tid til at ændre skattebetaling og 4) forskellige betalte skatter og antal af skattebetalinger per år.1 

 

Korruption 
Korruption i den offentlige sektor måles på baggrund af forretningsfolk og nati-
onale eksperters vurderinger af omfanget af korruption. 
 

Indikatoren for korruption samler data fra 13 forskellige kilder om opfattelserne hos forretningsfolk og nationale eksperter om niveauet af korruption i den 
offentlige sektor. Korruption indbefatter ulovlige aktiviteter, som skjules og kun kommer frem ved skandaler, undersøgelser eller retsforfølgelser. 1 

Personlig frihed  
Personlig frihed måler politiske rettigheder såsom lige valgret og borgerrettighe-
der såsom ytringsfrihed. 
 

Personlig frihed måles på 10 indikatorer for politiske rettigheder og 15 indikatorer for borgerrettigheder. De politiske rettigheder omhandler bl.a. fair valg, 
pluralisme og borgernes politiske deltagelse. Borgerrettigheder indeholder bl.a. ytrings-, organisations- og trosfrihed og borgernes retssikkerhed. De enkelte 
indikatorer beror på et skøn fra nationale eksperter og medarbejdere hos Freedom House. 1 

Handelsfrihed  
Handelsfrihed måler omfanget af told og andre barrierer for handel, der påvirker 
import og eksport af varer og services. 
 

Handelsfrihed måles på baggrund af to indikatorer: 1) Den gennemsnitlige toldrate på handel og 2) andre barrierer for handel. De forskellige toldrater indgår 
i et vægtet gennemsnit baseret på importandele. Andre barrierer måler bl.a. på mængde- og prisrestriktioner og statslig forskelsbehandling, herunder subsidier 
og anden støtte. 1 

Pengepolitisk frihed 
Pengepolitisk frihed måler prisstabilitet, og i hvilket omfang staten regulerer pri-
serne.  
 

Pengepolitisk frihed måles dels på prisstabilitet og dels på prisregulering. Prisstabilitet uden økonomiske indgreb betragtes som idealet og måles på baggrund 
af inflationen de seneste tre år. Graden af prisregulering vurderes på baggrund af internationale kilder. 1 

Ejendomsrettigheder 
Ejendomsrettigheder er et samlet mål for følgende tre delelementer: 1) juridisk 
og politisk miljø for ejendomsrettigheder, 2) fysiske ejendomsrettigheder og 3) 
intellektuelle ejendomsrettigheder. 
 

Indikatoren består af tre dele. Det juridiske og politiske miljø handler om styrken af landets institutioner og om respekt for loven og har indirekte indflydelse 
på fysiske og intellektuelle ejendomsrettigheder. Fysiske ejendomsrettigheder omhandler bl.a. beskyttelse og registrering af privat ejendom, mens intellek-
tuelle ejendomsrettigheder bl.a. handler om beskyttelse af patenter og copyrights. 1 

Beskyttelse af aktionærrettigheder 
Denne indikator måler aktionærers rettigheder i virksomheder og beskyttelsen af 
investorer i mindretal 
 

Beskyttelse af mindretalsinvestorer og aktionærers rettigheder inkluderer bl.a.: regulering af interessekonflikter mellem aktionærer, ledelses- og bestyrelses-
ansvar, adgang til information og aktieselskabers gennemsigtighed. 1 

Bureaukrati 
Indikatoren måler, hvor bureaukratisk besværligt det er at starte en virksomhed. 
 

Bureaukrati måler på alle påkrævede procedurer for at starte og styre en virksomhed og inkluderer fire indikatorer: 1) Antal dage det tager at registrere 
virksomheden, 2) omkostningen ved at starte virksomhed, 3) procedurekrav ifm. virksomhedsregistrering og 4) kapitalkrav. 1 

 
Institutioner 
Institutioner måler, hvor sikkert, stabilt og effektivt et samfund er organiseret. 

Indikatoren for institutioner er sammensat af sikkerhed, ejendomsrettigheder, social tillid, demokratisk kontrol og retssikkerhed, den offentlige sektors effek-
tivitet og god selskabsledelse. Hver enkelt kategori består igen af flere variabler, fx måles sikkerhed på mordraten, terrortilfælde, offentlig budgetgennem-
sigtighed, uafhængighed i retssystemet m.m.1 

 
Infrastruktur 
Infrastruktur måler kvaliteten og udbredelsen af transport- og forsyningsinfra-
struktur. 
 

Indikatoren for infrastruktur måler på kvaliteten og omfanget af transportinfrastruktur, dvs. veje, skinner og lufthavne, samt infrastruktur i forsyningssektoren, 
bl.a. el og vand. Eksempelvis måles der på, hvor forbundne lufthavne er, togdriftens kvalitet og adgang til rent drikkevand.2 

1. Forbes Best Countries for Business 2018  
2. Schwab, K. World Economic Forum (2019), The Global Competitiveness Report, Insight Report 
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Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) 
Brug af IKT måler udbredelsen af mobiltelefoni, bredbånd, internet med fiber-
kabler og antallet af brugere. 
 

Indikatoren for IKT måler udbredelsen af mobiltelefoni, bredbånd, internet med fiberkabler og antallet af brugere, herunder bl.a. antallet af mobilabonne-
menter, faste bredbåndsabonnementer og andel af befolkning, der bruger internettet.1,2 

Makroøkonomisk stabilitet 
Denne indikator måler på inflationsniveauet og holdbarheden af finanspolitik-
ken.  
 

Indikatoren består af to delelementer: inflation og stabilitet i finanspolitikken. Inflationen bliver målt ved den årlige procentvise stigning i forbrugerprisin-
dekset. Holdbarheden af finanspolitikken vurderes ved omfanget af offentlig gæld (som andel af BNP), ændringerne i gælden samt landets kreditværdighed.2 

Folkesundhed 
Folkesundhed måles som forventet levetid med godt helbred for en nyfødt baby, 
hvor dødelighed og handicap medregnes. 
 

Indikatoren for antal år, som en nyfødt baby kan forventes at leve med godt helbred, bygger på Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 
2015. Med en særlig udviklet metode beregnes antal forventede år med godt helbred, korrigeret for forskellige aldersgruppers dødelighed, handicap og 
sociodemografiske forhold.2 

Befolkningens kompetencer og uddannelse 
Befolkningens kompetencer og uddannelse måles som omfanget og kvaliteten af 
den nuværende og fremtidige arbejdsstyrkes kompetenceniveau og omfanget og 
kvaliteten af uddannelser. 
 

Befolkningens kompetencer og uddannelse måles ved befolkningens digitale læse- og skrivefærdigheder, interpersonelle evner og evne til at tænke kritisk 
og kreativt. Uddannelse måles bl.a. på antal år brugt på uddannelse.2 

Konkurrence 
Indikatoren for konkurrence måler, i hvilket omfang et land giver lige muligheder 
for virksomheders deltagelse på markedet. 
 

Konkurrence måles bl.a. på virksomhedernes mulighed for at være prissætter, landets åbenhed overfor udenlandske firmaer, forvridende skatter og afgifter 
og andre markedsbarrierer.2 

Arbejdsmarked 
Indikatoren måler arbejdsmarkedets fleksibilitet, og i hvilken grad det er merit 
og kvalifikationer, der afgør medarbejderens funktion og løn. 
 

Indikatoren måler, hvorvidt arbejdskraften er fleksibel, og arbejdsstyrkens resurser udnyttes effektivt. Det inkluderer bl.a. regler for og omkostninger ved at 
hyre og fyre medarbejdere, konfliktniveauet på arbejdsmarkedet, omfang og kvalitet af aktiv arbejdsmarkedspolitik, arbejdstagerrettigheder, adgang til uden-
landsk arbejdskraft, omfang af nepotisme, sammenhæng mellem løn og produktivitet, kønslighed og skat på arbejde.2 

Det finansielle system 
Denne indikator måler tilgængeligheden og mængden af kredit, kapital, gæld, 
forsikring og andre finansielle produkter, samt om forholdene er stabile. 
 

Det finansielle system måles på, det der kaldes dybden og stabiliteten. Dybde måles bl.a. på mængden og tilgængeligheden af kredit, finansiering af små- og 
mellemstore virksomheder og adgang til kapital for iværksættere. Stabilitet handler bl.a. om bankernes soliditet, tab på udlån og regulering af banker og 
finanssektor.2 

Markedsstørrelse 
Denne indikator måler størrelsen af landets økonomi samt import. 
 

Denne indikator består af to delelementer. Dels størrelsen af bruttonationalprodukt (BNP). Dels importen af varer og tjenesteydelser som andel af bruttona-
tionalprodukt. Det vil sige landets integration i verdensøkonomien.2 

Rammer for erhvervslivet 
Rammer for erhvervslivet måler de administrative krav for at starte en virksom-
hed, og hvorvidt der er en stærk kultur for iværksætteri. 

Indikatoren måler 1) administrative krav ifm. start af virksomhed og 2) iværksætterkulturen. Administrative krav består bl.a. af omkostninger ved at starte en 
virksomhed, og tiden det tager at starte en virksomhed. Iværksætterkulturen måler bl.a. holdningen til at tage en risiko forbundet med iværksætteri, væksten 
i innovative firmaer, villigheden til at udnytte nye ideer og uddelegere ansvar i virksomhederne.2 

 
Innovationsevne 
Innovationsevne måler omfang og kvalitet af forskning og udvikling, og i hvilken 
grad der opmuntres til samarbejde, kreativitet og diversitet, der kan omsættes til 
nye produkter og tjenesteydelser. 

Indikatoren bygger på tre delelementer: 1) diversitet og interaktion, 2) forskning og udvikling og 3) kommercialisering. Diversitet og interaktion i arbejds-
styrken handler bl.a. om køn, etnicitet og religion og omfanget af stærke virksomhedsklynger. Forskning og udvikling måler antal publikationer, patenter og 
udgifter til forskning og udvikling m.v. Kommercialisering handler om køberens vægtning af kvalitet og pris og omfanget af registrerede varemærker. 1,2 

 
1. Forbes Best Countries for Business 2018  
2. Schwab, K. World Economic Forum (2019), The Global Competitiveness Report, Insight Report 
Note: Forbes har i 2018 tilføjet fem indikatorer, bl.a. fra WEF. Listen her indeholder kun de 10 indikatorer hos Forbes, der er offentligt tilgængelige. For WEF indgår alle 12 indikatorer, hvoraf to også indgår hos Forbes. 
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Bilag 2: Gennemsnit (og standardafvigelse) for de 20 indikatorer i WEF og Forbes indeks   
Offentligt Kollektivt Privat 

Konkurrence (Rangering=12) 3,1 (0,8) 2,2 (1,2) 3,1 (0,9) 

Arbejdsmarked (Rangering=3) 3,0 (0,8) 3,5 (0,8) 3,2 (0,7) 

Det finansielle system (Rangering=11) 3,1 (1,0) 1,3 (0,9) 3,4 (0,8) 

Markedsstørrelse (Rangering=55) 2,6 (0,9) 1,8 (1,0) 3,6 (0,7) 

Folkesundhed (Rangering=29) 3,5 (0,7) 1,8 (1,0) 2,3 (1,0) 

Befolkningens kompetencer og uddannelse (Rangering=3) 3,7 (0,5) 2,3 (1,1) 2,6 (1,0) 

Korruption (Rangering=2) 2,9 (1,1) 1,8 (1,3) 2,5 (1,1) 

Personlig frihed (Rangering=1) 3,1 (1,0) 2,1 (1,3) 2,2 (1,2) 

Handelsfrihed (Rangering=21) 2,9 (1,1) 1,6 (1,2) 2,7 (1,2) 

Pengepolitisk frihed (Rangering=13) 3,1 (1,0) 1,9 (1,2) 2,1 (1,0) 

Ejendomsrettigheder (Rangering=12) 3,3 (0,8) 1,0 (0,9) 2,2 (1,1) 

Beskyttelse af aktionærrettigheder (Rangering=37) 2,9 (0,9) 0,8 (0,8) 2,8 (1,0) 

Administrativ skattebyrde (Rangering=9) 3,5 (0,7) 1,9 (1,0) 1,9 (1,0) 

Bureaukrati (Rangering=40) 3,6 (0,5) 2,4 (1,1) 1,8 (1,0) 

Institutioner (Rangering=7) 3,6 (0,7) 2,7 (1,0) 2,4 (1,0) 

Infrastruktur (Rangering=15) 3,7 (0,6) 1,0 (0,8) 2,6 (0,8) 

Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) 
(Rangering=9) 

3,2 (0,6) 0,8 (0,8) 3,4 (0,6) 

Makroøkonomisk stabilitet (Rangering=1) 3,4 (0,8) 2,5 (1,0) 2,8 (1,0) 

Rammer for erhvervslivet (Rangering=3) 3,4 (0,6) 2,6 (1,0) 2,9 (0,9) 

Innovationsevne (Rangering=11) 2,9 (0,8) 1,6 (1,0) 3,6 (0,6) 

 


