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Konkurrence, forbrugerforhold og regu-
lering 

På velfungerende markeder konkurrerer virksomhe-
derne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan 
agere let og trygt. Effektiv konkurrence er vigtig for 
samfundets produktivitetsudvikling og en høj forbru-
gervelfærd. En forudsætning for effektiv konkurrence 
er gode rammebetingelser for både virksomheder og 
forbrugere.  

Prisniveau 
Effektiv konkurrence fører til lavere priser. Et højt 
prisniveau sammenlignet med andre lande kan derfor 
være en indikation på en mindre effektiv konkurrence.  

Prisniveauet afhænger desuden af moms og afgifter, 
som ikke direkte kan henføres til, hvor effektivt virk-
somhederne konkurrerer. Ligeledes har velstand 
også en betydning for prisniveauet, da lande med høj 
velstand ofte har et højere prisniveau. Derfor korrige-
res der både for moms, afgifter og velstand.  

Danmark har de højeste priser sammenlignet med 
seks andre OECD-lande. De faktiske forbrugerpriser 
ligger 23 pct. højere end gennemsnittet i de sammen-
lignelige lande, og når der korrigeres for moms og 
afgifter, ligger priserne 15 pct. over. Korrigeres der 
yderligere for velstand, er priserne 10 pct. højere end 
gennemsnittet, se figur 13.1. 

Figur 13.1 Prisforskelle EU7, 2013 

 
Anm.: Forbrugerpriserne dækker over priserne på varer og tjenester.
Forbrugerpriser fra Eurostat korrigeret for moms, afgifter og velstandsfor-
skelle. EU7 angiver gennemsnittet for syv lande: BEL, DEU, DNK, FIN, 
FRA, NLD og ITA. Korrektion af moms, afgifter og velstand foretages på 
en række sammenlignelige lande for i højere grad at kunne sammenligne 
konkurrencen i Danmark. 
Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Eurostat og OECD. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_13. 

 
 

Det høje danske prisniveau skyldes primært, at prisen 
på danske tjenester ligger markant over sammenlig-
nelige lande med en afvigelse på 13 pct. for de vel-
standskorrigerede priser, mens de tilsvarende priser 
på varer kun ligger 2 pct. over EU7-gennemsnittet. De 
relativt høje priser på tjenesteydelser kan skyldes, at 
leverandører af tjenesteydelser i mindre grad er udsat 
for konkurrence fra udlandet. De hjemmemarkedsori-
enterede serviceerhverv har en lav produktivitets-
vækst sammenlignet med andre erhverv, se kapitel 2. 

Generelt har Danmark et højt prisniveau, men de 
velstandskorrigerede nettopriser har været svagt 
faldende relativt til de sammenlignelige lande siden 
2011, se figur 13.2. 

Figur 13.2 Velstandskorrigerede nettopriser i 
Danmark, 2004-2013 

 
Anm.: Forbrugerpriser fra Eurostat korrigeret for moms, afgifter og vel-
stand. EU7 angiver gennemsnittet for syv lande: BEL, DEU, DNK, FIN, 
FRA, NLD og ITA.  
Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Eurostat og OECD. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_13. 

Forbrugere 
Forbrugere, der går aktivt efter de bedste og billigste 
produkter, opnår dels en direkte forbrugergevinst og 
bidrager samtidig til at styrke konkurrencen. En forud-
sætning for aktive forbrugere er, at det er nemt og 
trygt for forbrugerne at agere på markederne.  

Hvis et marked er gennemsigtigt, er det lettere for 
forbrugerne at sammenligne information om priser og 
kvalitet. Det gør det lettere at vælge de produkter, der 
bedst lever op til forbrugerens behov. De danske 
forbrugeres vurdering af, hvor gennemsigtigt marke-
derne er, er lavere end OECD-gennemsnittet. De 
danske forbrugeres tillid til, at virksomhederne over-
holder reglerne, er til gengæld en anelse højere end 
OECD-gennemsnittet, se figur 13.3. 
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Figur 13.3 Forbrugeres vurdering af gennemsig-
tighed og tillid, 2013 

 
Anm.: Data er baseret på forbrugernes egen vurdering. Derfor kan den
vurderede score for gennemsigtighed og tillid afvige fra den faktiske. 
Derudover er der visse usikkerheder forbundet med at sammenligne 
forbrugernes vurderinger på tværs af lande, se Factbook. Kategorien ”Gns. 
Top 5” udgøres i 2013 af GRC, DEU, CZE, PRT og FRA for gennemsigtig-
hed og DEU, FIN, FRA, GRC og EST for tillid. Data er baseret på 52 
markeder i 22 lande. 
Kilde: EU-Kommissionen. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_13. 

 
En høj grad af gennemsigtighed kan i særlige tilfælde 
øge risikoen for, at virksomheder koordinerer deres 
adfærd, hvilket kan hæmme konkurrencen og forbru-
gervelfærden. 

Aktive forbrugere opnår en større forbrugergevinst, og 
det kan ske ved, at forbrugere har en høj skiftead-
færd. Skifteadfærden er målt inden for en lang række 
markeder. Samlet set er andelen af forbrugere, der 
inden for det seneste år har skiftet enten produkt eller 
udbyder, 21 pct. for Danmark. De danske forbrugeres 
skifteadfærd ligger dermed i toppen blandt OECD-
landene i 2013, se figur 13.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13.4 Forbrugernes faktiske skifteadfærd, 
2013 

 
Anm.: Forbrugernes skifteadfærd angiver den andel af personer, der inden 
for det seneste år har skiftet produkt eller udbyder. Kategorien ”Gns. Top 
5” udgøres i 2013 af DNK, ESP, POL, BEL og PRT. Data er baseret på 19
markeder i 22 lande. 
Kilde: EU-Kommissionen. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_13. 

Regulering 
Regulering indføres for at varetage samfundsmæssi-
ge hensyn såsom miljøbeskyttelse, sikkerhedshensyn 
og sundhedshensyn. Det er imidlertid vigtigt, at regu-
leringen indrettes, så den ikke hæmmer konkurren-
cen. En regulering af høj kvalitet kan betyde gevinster 
for samfundet i form af lavere priser og øget produkti-
vitet. 

Det er i udgangspunktet vanskeligt at måle regulering. 
OECD måler, via deres indikator for produktmarkeds-
regulering (PMR-indikatoren), i hvor høj grad regule-
ringen skaber barrierer for at komme ind på et mar-
ked, samt øvrige begrænsninger for konkurrencen på 
markedet. OECD opdaterer denne indikator hvert 
femte år, hvor sidste opdatering var i 2013. 

Danmark er blandt de lande, hvor reguleringen er 
mindst konkurrencebegrænsende, se figur 13.5.  

Danmarks placering er forbedret fra 2008, hvilket 
både skyldes en forbedring i den danske regulering, 
samt at kvaliteten af reguleringen i New Zealand og 
Irland er forringet, se Factbook. 
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Figur 13.5 Erhvervsregulering, 2013 

 
Anm.: OECD’s indikator for produktmarkedsregulering (PMR-indikatoren)
er baseret på spørgeskemabesvarelser fra de individuelle landes myndig-
heder. Besvarelserne tildeles en indeksværdi mellem nul og seks, som 
vægtes sammen. PMR-indikatoren er derfor selv et indeks, der kan antage 
værdier fra nul til seks, hvor seks angiver, at reguleringen er mest konkur-
rencebegrænsende.  
Kilde: OECD. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_13. 

 
Selv om Danmark generelt har en erhvervsregulering, 
som er blandt de mindst konkurrencebegrænsende i 
OECD, er der fortsat udfordringer i reguleringen af 
blandt andet den danske servicesektor, hvilket kan 
hæmme konkurrencen. Det gælder fx inden for de-
tailhandlen, som blandt andet reguleres af planloven. 

OECD har en særskilt indikator for kvaliteten af miljø-
regulering, som måler, i hvor høj grad et lands miljø-
regulering forårsager adgangsbarrierer og øvrige 
konkurrencebegrænsninger. Af OECD-landene ligger 
Danmark i den lave ende i den seneste opgørelse fra 
20131, se figur 13.6. Danmarks lave placering skyldes 
blandt andet et fravær af lovgivningsmæssige krav til 
sagsbehandlingstiden. 

                                                                                       
1 Listen er blevet udvidet med lande siden opgørelsen i ”Redegørelse om vækst 

og konkurrenceevne 2014”, og Danmark er derfor rykket fem pladser ned. 

Figur 13.6 Miljøregulering, 2013 

 
Anm.: OECD’s indikator for miljøregulering er sammensat af to underindi-
katorer; indikator for konkurrence- og adgangsbarrierer og indikator for 
lovpligtige konsekvensvurderinger. Figuren viser indikatoren for konkur-
rence- og adgangsbarrierer. Indikatoren er et indeks, der kan antage 
værdier fra nul til seks, hvor seks angiver, at reguleringen er mest konkur-
rencebegrænsende. 
Kilde: OECD. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_13. 

 
En enkel erhvervsregulering uden unødige byrder for 
erhvervslivet er ligeledes en vigtig parameter for kvali-
teten af erhvervsreguleringen. I 2014 er de årlige 
administrative byrder for erhvervslivet lettet med i alt 
122 mio. kr. på samfundsniveau.2 

Verdensbanken har også undersøgt erhvervsregule-
ringen i 185 lande, hvor banken måler, hvor nemt det 
er at drive virksomhed ud fra vurdering af 10 væsent-
lige virksomhedsaktiviteter, herunder opstart af virk-
somheder, byggetilladelser, adgang til kredit og lign. 
Blandt OECD-landene ligger Danmark nummer to, se 
figur 13.7. 

 

 

                                                                                       
2 Redegørelse om Erhvervslivet og Reguleringen 2014. 
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Figur 13.7 Ease of doing business, 2016 

 
Anm.: Undersøgelsen indeholder vurderinger af 10 væsentlige virksom-
hedsaktiviteter, herunder opstart, betaling af skat, opnåelse af kredit, 
procedurer ved handel. Indekset kan antage værdier fra 0 til 100, hvor 100 
angiver den bedste præstation på tværs af alle lande og over tid. Ease of 
doing business 2016 måler perioden juni 2014 til juni 2015. 
Kilde: Verdensbanken. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_13. 

Konkurrence om offentlige opgaver 
Konkurrence om de offentlige opgaver er en central 
drivkraft i forhold til at sikre produktivitet, effektivise-
ring, kvalitetsudvikling og innovation i opgaveløsnin-
gen. 

Offentlige indkøb omfatter indkøb fra alle offentlige 
myndigheder, institutioner og virksomheder, hvilket vil 
sige stat, regioner, kommuner og offentlige virksom-
heder. I 2014 købte det offentlige ind for 285 mia. kr.. 
Det svarer til 15 pct. af BNP, se figur 13.8.3  

Udviklingen i de offentlige indkøb har fulgt udviklingen 
i BNP. Kommuner og offentlige virksomheder står bag 
den største andel af de offentlige indkøb med knap 30 
pct. hver. 

                                                                                       
3 Danmarks Statistik har revideret data siden offentliggørelsen af ”Redegørelse 

om vækst og konkurrenceevne 2014”. De offentlige indkøb i perioden er opgjort 

til at være 7-10 mia. kr. lavere end før revisionen. 

Figur 13.8 Offentlige indkøb, 2010-2014 

 
Anm.: Offentlige virksomheder mv. omfatter (1) offentlige selskabslignende 
virksomheder (bl.a. Bane Danmark og Seruminstituttet samt kommunale 
forsynings- og transportselskaber), (2) offentlige selskaber (bl.a. selskaber 
inden for energi-, affalds- og transportsektoren, Danske Spil, Nationalban-
ken, Post DK, TV2 og AMGROS) samt (3) sociale kasser og fonde. 
Beløbene er angivet i løbende priser. 
Kilde: Danmarks Statistik. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_13. 

 
Det er ikke alle offentlige opgaver, der kan og må 
udsættes for konkurrence og blive udført af private 
leverandører. De udbudsegnede opgaver udgjorde 
391 mia. kr. i 2014, hvoraf der ifølge KL, Danske 
Regioner og Finansministeriet samlet blev skabt kon-
kurrence om godt en fjerdedel af opgaverne. 

Staten konkurrenceudsatte 29 pct. af sine udbudseg-
nede opgaver i 2014, svarende til en stigning på 9 
pct. siden 2010. Kommunerne konkurrenceudsætter 
også lidt flere opgaver og konkurrenceudsatte 26 pct. 
i 2014. Regionernes konkurrenceudsættelse var ca. 
20 pct. for både 2013 og 2014, se figur 13.9. 

Figur 13.9 Konkurrenceudsatte driftsopgaver, 
2010-2014 

 
Anm.: Figuren viser konkurrenceudsættelse i pct. af de opgaver, der kan 
konkurrenceudsættes. For regionerne er data for 2013 revideret siden 
sidste års opgørelse grundet en fejl i opgørelsen, se Factbook. 
Kilde: www.noegletal.dk, Danske Regioner og Finansministeriet. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_13. 
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Boks 13.1 Udvidelse af prisindeks fra EU7 til EU15 

Figur 13.1 i kapitlet viser blandt andet forskelle i velstandskorrigerede nettopriser i syv EU-lande (EU7) som proxy for 
konkurrencen i Danmark. En udvidelse af opgørelse til at omfatte flere lande, fx 15 EU-lande (EU15), vil blandt andet 
give metodemæssige problemer.  

I figur 13.a sammenlignes de danske forbrugerpriser, nettopriser og velstandskorrigerede nettopriser i 2013 for hhv. EU7 
og EU15. Det har relativ stor betydning for prissammenligningen, hvilke lande der sammenlignes med. De relative dan-
ske forbrugerpriser er således højere, når der sammenlignes med EU15 frem for EU7. Omvendt er de relative danske 
velstandskorrigerede nettopriser væsentligt lavere, når der sammenlignes med EU15 frem for EU7. Forskellen i priserne 
skyldes både, at der inddrages flere lande, men også at der anvendes forskellige metoder ved de to prisopgørelser, se
nedenfor. 

EU7-landene er udvalgt på baggrund af at være nogenlunde sammenlignelige med Danmark i forhold til velstand, stør-
relse på den offentlige sektor samt kun små udsving i valutakursen. Ved at udvide til EU15-landene bliver sammenlig-
ningslandene i mindre grad sammenlignelige med Danmark på disse parametre.  

Velstandskorrektionen kan teoretisk korrigere for, at der i højere grad sammenlignes med mindre velstående lande. 
Beregningen af velstandskorrektion er dog den del af prisindekset, der er forbundet med størst usikkerhed både i forhold 
til metode og tilgængelig data, og denne usikkerhed vil få en større betydning, hvis der udvides til flere lande. En flyden-
de valutakurs, som Storbritannien og Sverige har, vil desuden føre til udsving i de beregnede priser, som ikke kan henfø-
res til konkurrencen. Netop disse to lande har tidligere indgået i prisindekset, men det blev valgt i 2010 at tage dem ud 
grundet usikkerheden forbundet med valutakursudsving. 

Endelig er der en metodemæssig forskel på opgørelsen af nettopriser i de to indeks. I EU7-indekset er der korrigeret for 
moms og afgifter på detaljerede forbrugsgrupper, således at der korrigeres for forskelle i momssatser på de enkelte 
forbrugsgrupper. Dette har ikke været muligt for EU15-indekset. Korrektionen for moms og afgifter er derfor væsentligt 
mere usikker for EU15 sammenlignet med EU7-indekset. 

I figur 13.b ses de danske velstandskorrigerede nettopriser i perioden 2004-2013 for de to beregningsmetoder. En udvi-
delse til EU15 vil medføre lavere priser, men det ses også, at der skabes større udsving. 

Figur 13.a De danske forbrugerpriser, nettopri-
ser og velstandskorrigerede nettopriser, 2013 

 
Anm.: Opgørelsen er behæftet med usikkerhed.  
Kilde: Eurostat, OECD og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_13. 

 

Figur 13.b De danske velstandskorrigerede 
nettopriser for hhv. EU7 og EU15, 2004-2013 

Anm.: Opgørelsen er behæftet med usikkerhed.  
Kilde: Eurostat, OECD og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_13. 
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