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Dansk lønkonkurrenceevne er styrket mar-
kant siden krisen  

Den danske lønkonkurrenceevne er styrket markant siden krisen. Det 
viser blandt andet store overskud på betalingsbalancen og en meget høj 
beskæftigelse. En stærk lønkonkurrenceevne er vigtig for de danske 
virksomheder, men også for dansk økonomi, da den er med til at sikre 
både vækst og beskæftigelse. 

Hovedkonklusioner  

• Lønkonkurrenceevnen, opgjort som den relative lønkvote i industrien, er styrket markant 

siden krisen.1 I 2017 viser de foreløbige tal, at den faldt en smule.  

• Overskuddet på betalingsbalancen har været stigende siden krisen og udgjorde knap 8 

pct. af BNP i 2017.  

• Den private beskæftigelse er steget med 180.000 personer siden 2013, og arbejdsløshe-

den er faldet til 4,1 pct.  

• Danmark har generelt en stærk konkurrenceevne. 

Danmarks konkurrenceevne er et udtryk for danske virksomheders evne til at afsætte varer og 

tjenesteydelser i Danmark og udlandet i konkurrence med virksomheder fra andre lande. Kon-

kurrenceevnen afhænger af mange faktorer som arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, erhvervs-

klimaet, den førte økonomiske politik, virksomhedernes omkostningsniveau med mere.  

Konkurrenceevne bruges i flere forskellige sammenhænge i den offentlige debat. Blandt andet 

anvendes begrebet i en lidt snæver betydning til at belyse forholdet mellem lønudviklingen og 

produktivitetsudviklingen i Danmark i forhold til udlandet – den såkaldte lønkonkurrenceevne.2 

Lønkonkurrenceevnen kan måles som udviklingen i den relative lønkvote i industrien.3 Den rela-

tive lønkvote angiver lønkvoten i industrien i udlandet i forhold til Danmark.4 Den er siden 2007 

                                                 
1 Den relative lønkvote angiver lønnens andel af værdiskabelsen i udlandet i forhold til Danmark. 
2 Der findes andre mål for lønkonkurrenceevne. Se f.eks. Produktivitetskommissionens analyserapport 1 for diskussion af forskellige 

lønkonkurrenceevnebegreber: Danmarks Produktivitet – Hvor er problemerne, april 2013. 
3 I denne analyse anvendes den relative lønkvote til at belyse lønkonkurrenceevnen. Den relative lønkvote anvendes også af DØRS 

til at belyse lønkonkurrenceevnen. 
4 Lønkvoten angiver, hvor stor en andel af værdiskabelsen der går til løn. Den er defineret som lønsummen i forhold til BVT (brutto-

værditilvækst). Udlandet er sammenvejet med vægtene i det effektive kronekursindeks. De vægter 85-97 pct. over perioden. Se bilag 
for liste af lande, der indgår. 
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steget 12,9 procentpoint, jf. figur 1. Det skyldes, at den danske lønkvote er faldet mere end i ud-

landet.  

Figur 1. Relativ lønkvote i industrien 

 
Anm:  Lønkvoten måler, hvor stor en andel af værdiskabelsen (BVT), der går til aflønning af ansatte (lønsum). Den relative lønkvote er 
defineret som udlandets lønkvote i industrien i forhold til den danske lønkvote i industrien. Et fald i den relative lønkvote svarer til en 
forværring af lønkonkurrenceevnen. Udlandet er sammenvejet med vægtene i det effektive kronekursindeks. De vægter 85-97 pct. 
over perioden. For Grækenland, Portugal, USA, Australien og Japan er lønkvoten i 2017 sat lig lønkvote i 2016, da der endnu ikke er 
offentliggjort tal for 2016. For Sydkorea er lønkvoten for 2016 og 2017 sat lig lønkvoten i 2015.  
Kilde: Eurostat, OECD, Bureau of Economic Analysis og egne beregninger. 

Den styrkede lønkonkurrenceevne de seneste 10 år indikerer, at forholdet mellem lønudviklin-

gen og produktivitetsudviklingen i Danmark har forbedret virksomhedernes evne til at afsætte 

varer og tjenesteydelser i forhold til udlandet. Det understøttes af udviklingen i beskæftigelsen 

og på betalingsbalancens løbende poster.  

Den private beskæftigelse er steget med 180.000 personer siden 2013, jf. figur 2. Samtidig er 

bruttoarbejdsløsheden faldet fra 6 pct. til 4,1 pct.5    

  

                                                 
5 Kilde: Statistikbanken (tabel AUS07). Seneste observation er marts 2018.  
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Figur 2. Privat beskæftigelse, 1.000 personer 

 
Anm:  Figuren viser den kvartalsvise private beskæftigelse. Tallene er sæsonkorrigerede. 
Kilde: Statistikbanken (tabel NKBB10) og egne beregninger. 

Overskuddet på betalingsbalancen er steget med 145 mia. kr. fra 2007-2017 og udgjorde 7,9 

pct. af BNP i 2017 mod 1,4 pct. i 2007, jf. figur 3. 

Figur 3. Betalingsbalancens løbende poster 

 
Kilde: Statistikbanken (tabel BB1 og NAN1) og egne beregninger.  

Lønkonkurrenceevnen har en stor betydning for dansk økonomi. Det skyldes ikke mindst, at 

Danmark er en lille åben økonomi, hvilket afspejler sig i eksporten og importens andel af BNP, 
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som i 2016 var 101 pct., jf. tabel 1.  I takt med at Danmark er blevet en stadig mere åben øko-

nomi spiller lønkonkurrenceevne en stadig større rolle, da en forringet lønkonkurrenceevne alt 

andet lige vil forringe vores muligheder for at eksportere dansk producerede varer og tjenester. 

Det vil i sidste ende koste på den økonomiske vækst og på beskæftigelsen.  

Tabel 1: Økonomiens åbenhed – Eksport og import af varer og tjenester som andel af BNP 

  1990 2016 

Danmark 67 101 

Polen 45 100 

Tyskland 46 84 

Sverige 57 84 

Frankrig 42 60 

Storbritannien 47 59 

Japan 20 31 

USA 20 27 
Anm: Økonomiens åbenhed er målt som summen af eksport og import af varer og tjenesteydelser som andel af BNP i løbende pri-
ser.  
Kilde: OECD. 

 

BILAG 

Tabel b1 – Lande der udgør udlandet i beregningen af den relative lønkvote 

  
Vægt i det effektive kronekursindeks, 

2014-vægte 

Tyskland 19,5 

Sverige 9,8 

USA 8,6 

Storbritannien 5,7 

Holland 5,6 

Frankrig 4,8 

Italien 4,2 

Belgien 3,9 

Norge 3,6 

Polen 3,2 

Japan 2,8 

Spanien 2,2 

Tjekkiet 1,9 

Finland 1,9 

Sydkorea 1,7 

Østrig 1,6 

Irland 1,2 

Ungarn 1,1 

Australien 0,6 

Portugal 0,5 

Grækenland 0,2 

Udlandet 84,6 
Kilde: Nationalbanken.  
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