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Forord  

Danmark er et fantastisk land. For danskere at leve i og virksomheder at drive virksomhed i. 
Gang på gang viser danske virksomheder og deres medarbejdere handlekraft, når de leverer 
løsninger i verdensklasse på globale udfordringer og skaber nye muligheder for bedre velfærd 
i Danmark. Fra små iværksættere der opfinder innovative, grønne løsninger til store life-sci-
ence virksomheder, som eksporterer dansk medicin for flere milliarder år efter år. 
 

I Dansk Erhverv arbejder vi hver dag for, at Danmark skal være verdens bedste land at drive 
virksomhed i. For når vi har sunde og stærke virksomheder, bliver der råd til at udvikle vores 
velfærdssamfund, og Danmark kan blive verdens bedste land at leve i.  
 

Det starter med rammevilkårene. Danmark er et lille land i en stor global økonomi. Derfor har 
erhvervslivet brug for gode rammevilkår, så danske virksomheder kan udnytte deres fulde po-
tentiale. Det gælder især i en tid med krig i Europa, en optrappende stormagtsrivalisering, en 
klimakrise og stigende energipriser, som skaber usikkerhed for både virksomheder og forbru-
gere. Mere end før er det derfor afgørende med solide og stabile rammer for virksomhederne, 
som understøtter deres udvikling og styrker deres handlekraft. 
 

Med Konkurrenceevnebarometeret tager Dansk Erhverv temperaturen på erhvervslivets ram-
mevilkår og sammenholder Danmark med den verden, vi agerer i. På den måde har vi mulighed 
for at se, hvor vi gør det godt, og hvor der skal gøres en ekstra indsats.  
 

Samlet set indtager Danmark en ottendeplads og er dermed gået to pladser tilbage fra sidste 
års sjetteplads på konkurrenceevnebarometeret. Det viser, at konkurrencen spidser til og om-
verdenen haler ind på os. Ja endda at nogen lande overhaler os. 
 
Det går dog godt inden for flere rammevilkår. Danmark placerer sig blandt de fem bedste 
lande i OECD, når det handler om de samlede rammevilkår for transport og digitalisering, 
arbejdskraft og uddannelse. Og vores digitale infrastruktur er en af de bedste, hvor Danmark 
igen indtager førstepladsen på internetadgang og en andenplads for digital integration. 
  
Men der er også områder, hvor vi kan og skal gøre det endnu bedre. Konkurrenceevnebaro-
meteret viser, at der især er plads til forbedringer, når det kommer til rammevilkårene for skat 
og frihandel. Her er Danmark gået tilbage og indtager med en 35. plads nu en absolut bund-
placering inden for rammevilkårene skattetryk og den samlede skattebyrde. 
 

Dertil er det yderst bekymrende, at vi indtager en 26. plads, når det kommer til virksomheder-
nes lethed til at ansætte udenlandsk arbejdskraft, mens manglen på arbejdskraft er et akut 
og alvorligt problem for Danmark. Et udfordringsbillede der understøttes af Danmarks 13. 
plads, når det kommer til langsigtet vækst i arbejdsstyrken. Det er ikke godt nok. Og slet ikke 
i en tid, hvor erhvervslivet har brug for flere kloge hoveder og hænder.  
 
I Dansk Erhverv er ambitionen klar. Vi vil være verdens bedste land at drive virksomhed i.   

Brian Mikkelsen 
Adm. Direktør 
Dansk Erhverv 
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Sammenfatning 

I 2022 indtager Danmark samlet set en ottendeplads på Dansk Erhvervs konkurrenceevne-
barometer blandt 35 OECD-lande. Det er to placeringer dårligere end sidste år, hvor vi indtog 
en sjetteplads og skyldes, at Holland og Finland er rykket en plads frem hver. Se boks 1. 
 
Danmark placerer sig blandt de fem bedste lande i OECD, når det handler om gode ramme-
vilkår for transport og digitalisering, arbejdskraft og uddannelse. Omvendt placerer vi os i 
blandt de sidste OECD-lande på en 28. plads, når det drejer sig om rammevilkårene for skat. 
 
På førstepladsen finder vi fortsat Schweiz, som også 
placerer sig på førstepladsen, når det drejer sig om 
gode rammevilkår for arbejdskraft og uddannelse, og 
Schweiz ligger på en ottendeplads i OECD ift. gode 
rammevilkår for skat og administrative byrder.  
 
Ser vi på andre lande i Europa som fx Sverige og Hol-
land, der på mange måder ligner Danmark ift. sam-
fundsøkonomien og vilkårene for erhvervslivet, så pla-
cerer de to lande sig rundt om Danmark i top-10. 
 
Holland placerer sig på en sjetteplads. Holland har 
samme lave placering som Danmark, når det kommer 
til rammevilkår for skat. Omvendt placerer de sig bedre 
end Danmark på gode rammevilkår for indre marked og 
frihandel samt uddannelse og arbejdskraft.  
 
Sverige kommer ind på en 9. plads – lige efter Dan-
mark. Sverige ligger især efter Danmark på rammevil-
kår for arbejdskraft samt indre marked og frihandel. 
Omvendt placerer Sverige sig bedre end Danmark på rammevilkår som viden og forskning 
samt skat. Se figur 1. 
 
Landene i top-10 adskiller sig ikke væsentligt fra top-10 lande i andre internationale konkur-
renceevnemålinger fra fx World Economic Forum og IMD.  
 
Alle landene forbedrer dog hele tiden rammevilkårene for deres erhvervsliv. En god placering 
i dag betyder dermed ikke, at man kan hvile på laurbærrene.  
 
Dansk Erhvervs Konkurrenceevnebarometer afslører, at vi på en række rammevilkår og indi-
katorer halter langt efter de lande, vi konkurrerer med. Få indsigt i de respektive rammevilkår  
og indikatorer ved at dykke ned i de seks rammevilkår på de følgende sider (Danmarks place-
ring): 
 

Boks 1. Top-10 lande 
 

Land Placering

Schweiz 1

Korea 2

USA 3

Japan 4

Irland 5

Holland 6

Finland 7

Danmark 8

Sverige  9

Israel 10
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 Uddannelse (nr. 5) 
 Arbejdskraft (nr. 4) 
 Viden og forskning (nr. 11) 
 Skat (nr. 28) 
 Transport og digitalisering (nr. 4) 
 Indre marked og frihandel (nr. 11) 
 
Læs mere om Konkurrenceevnebarometeret og metoden på  
www.danskerhverv.dk/rammevilkar/.  
 
   

Figur 1: Placeringer for udvalgte lande i konkurrenceevnebarometeret 

Kilde: Dansk Erhvervs Konkurrenceevnebarometer 2022. Se metodeafsnit bagerst i publikationen. 
Note: Se på www.danskerhverv.dk/rammevilkar/ for yderligere sammenligninger med andre OECD-lande samt 
kilder for de anvendte indikatorer. Den grønne farve angiver en placering i øverste tredjedel, gul angiver en  
placering i midterste tredjedel og rød angiver en placering i den nederste tredjedel ift. de øvrige lande inden  
for hver indikator. 
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Uddannelse 

Under rammevilkåret uddannelse klarer Danmark sig særligt godt målt på kvaliteten af er-
hvervsuddannelserne og ift. de kompetencer, som de studerende opnår i både folkeskolen, 
gymnasiet og på universitetet. Samlet set viser Dansk Erhvervs Konkurrenceevnebarometer 
for uddannelse, at Danmark indtager en femteplads blandt 35 OECD-lande. Se boks 2. 
 
Schweiz er det land, der klarer sig bedst og derfor ind-
tager førstepladsen. Det skyldes særligt kvaliteten af 
erhvervsuddannelserne, og at folkeskolerne, gymnasi-
erne og universiteterne har fokus på at uddanne de 
studerende, så de har de rette kompetencer i en kon-
kurrencepræget økonomi.  
 
Finland, Holland og Canada indtager de øvrige pladser 
foran Danmark. Begge vores nabolande, Sverige og 
Norge, følger lige efter os med Norge på en sjetteplads 
og Sverige på en ottendeplads. Danmark scorer lige-
som Schweiz højt inden for kvaliteten på erhvervsud-
dannelserne og ift. at folkeskolerne, gymnasierne og 
universiteterne uddanner de studerende, så de har de 
rette kompetencer til at agere i en konkurrencepræget 
økonomi. På disse tre indikatorer indtager Danmark 
som minimum en femteplads. 
  
Til gengæld ligger vi i midten af feltet, når det kommer 
til andelen af befolkningen mellem 25 og 34 år, der har 
en videregående uddannelse. Her er der 15 OECD-lande, der har et højere uddannelsesniveau 
end Danmark. Danmark indtager en 13. plads målt på den seneste PISA-survey blandt 15-
årige. Det er dog bedre end fx både Schweiz og USA, men en smule dårligere end Sverige og 
Holland, der indtager 11. pladsen og 12. pladsen. 
 
En af Danmarks vigtigste ressourcer er vores kloge hoveder og gode hænder. Virksomhederne 
har brug for kvalificeret arbejdskraft. Derfor er relevante og stærke uddannelser afgørende 
for vores produktivitet, konkurrenceevne og evne til at skabe vækst og job.  
 
Uddannelse er et middel og ikke et mål i sig selv – og det er afgørende, at uddannelse giver 
de kompetencer, som arbejdsmarkedet har behov for både nu og i fremtiden. Danmark inve-
sterer massivt i uddannelse, og det er vigtigt for væksten i de danske virksomheder, at vi får 
et tilstrækkeligt afkast af den investering. 
 
Danmark har overordnet set et godt uddannelsessystem, der dog er udfordret fra flere fronter, 
herunder af ubalancer mellem uddannelser og arbejdsmarked og af den hastige digitalisering 
i samfundet og på arbejdsmarkedet. Der er i dag for mange uddannelser, der fører til ledighed, 

Boks 2. Top-10 lande 
 

Land Placering

Schweiz 1

Finland 2

Holland 3

Canada 4

Danmark 5

Norge 6

Irland 7

Sverige 8

Østrig 9

Belgien 10
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mens der er mangel mange andre steder. Samtidig er der udfordringer med kvalitet og sam-
menhæng i uddannelsessystemet. 
 
Derudover står Danmark efter mange års indsats fortsat med store grupper af unge, som al-
drig får en uddannelse, de kan bruge på arbejdsmarkedet. Det er et stort problem, for vi har 
som samfund brug for, at flere lykkes med at forløse sit potentiale gennem uddannelse. 
 
   

Figur 2: Placeringer for udvalgte lande inden for uddannelse 

Kilde: Dansk Erhvervs Konkurrenceevnebarometer 2022. Se metodeafsnit bagerst i publikationen. 
Note: Se på www.danskerhverv.dk/rammevilkar/ for yderligere sammenligninger med andre OECD-lande samt 
kilder for de anvendte indikatorer. Den grønne farve angiver en placering i øverste tredjedel, gul angiver en  
placering i midterste tredjedel og rød angiver en placering i den nederste tredjedel ift. de øvrige lande inden  
for hver indikator. 
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Derfor foreslår Dansk Erhverv, at: 

 25 pct. af uddannelsesmidlerne skal gøres afhængige af, om dimitten-
derne kommer i relevant beskæftigelse.  

 Der er behov for en central uddannelsesplanlægning i Danmark, hvor 
flere små uddannelser lægges sammen, og hvor uddannelser med høj  
ledighed lukkes helt. 

 Der indføres en SU-reform, hvor SU’en på kandidatuddannelsen omlæg-
ges til lån. Det skal sikre midler til et omfattende kvalitetsløft af landets 
uddannelser. Pengene skal gå til:  

 Digital omstilling og opdatering af hele uddannelsessystemet, så  
underviserne efteruddannes og nye teknologier sikrer bedre om mere 
tidssvarende undervisning. 

 Teknologiforståelse indføres som obligatorisk timesat fag i folkesko-
len, og der gennemføres justeringer i læreruddannelsen, som rummer 
det nye fag. 

 Kvalitetsløft af de videregående uddannelser med flere timer og mere 
feedback. 

 Styrket praksisfaglighed i grundskolen. 

 Kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne. 

 Den Forberedende Grunduddannelse skal styrkes med flere midler.  

 Der skal sikres et sammenhængende ungdomsuddannelsessystem. 

 Der skal oprettes en talentindsats, så også de dygtigste elever og  
studerende i hele uddannelsessystemet udfordres. 

 Der skal oprettes indsatser for et mindre kønsskævt uddannelsessy-
stem, da drengene sakker bagud, og mange af de uddannelser, hvor 
vi mangler arbejdskraft, er enten mande- eller kvindefag.  
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Arbejdskraft 

Dansk Erhvervs Konkurrenceevnebarometer for arbejdskraft viser, at Danmark samlet set ind-
tager en fjerdeplads blandt 35 OECD-lande. Det er efter lande som Schweiz, USA og Holland, 
men foran lande som Tyskland, Irland, Norge, Sverige og Finland. Se boks 3. 
 
Danmark står stærkt på følgende indikatorer: fleksibi-
litet på arbejdsmarkedet, aktive arbejdsmarkedspoli-
tikker og sammenhængen mellem løn og produktivitet. 
Og vi ligger næsten helt i top i forhold til, at det er en 
prioritet for virksomhederne at tiltrække og fastholde 
talent. 
 
På indikatoren for hvor let det er at ansætte uden-
landsk arbejdskraft, ligger vi noget længere nede i fel-
tet af OECD-lande på en 26. plads. 
 
Samtidig indtager vi en 10.-13. plads, når det handler 
om at få højtuddannet, udenlandsk arbejdskraft til-
trukket til landet og den langsigtede vækst i arbejds-
styrken. Det er akkurat bedre end Sverige men dårli-
gere end Holland. 
 
Det er afgørende for virksomheders konkurrenceevne, 
at behovet for nye ansatte kan matches af et tilstræk-
keligt stort og kompetent udbud af attraktiv arbejds-
kraft. Når virksomheder rekrutterer forgæves, eller i mangel på bedre rekrutterer medarbej-
dere fra periferien af det kompetencefelt, som er nødvendigt for at løse opgaverne, så svækker 
det virksomhedernes muligheder for at generere vækst. 
 
Igennem lang tid har det private erhvervsliv og den offentlige sektor oplevet en stor mangel 
på arbejdskraft. De seneste tal fra STARs rekrutteringssurvey i juni viser, at knap hver tredje 
rekrutteringsforsøg var forgæves. Virksomhederne angiver, at manglende hænder er grunden 
til, at knap 80.0000 stillinger endte med ikke at blive besat. Samtidig er antallet af danskere, 
der trækker sig tilbage før folkepensionsalderen, steget markant. Nye beregninger fra Dansk 
Erhverv viser endvidere, at manglen på arbejdskraft i danske virksomheder har medført et 
omsætningstab på mindst 176 mia. kr. det seneste år svarende til ca. fem pct. af virksomhe-
dernes samlede omsætning.   
 
Tidligere har virksomhederne kunne løse udfordringen med mangel på medarbejdere ved bl.a. 
at hente arbejdskraft fra Tyskland og Østeuropa. Siden starten af 2013 er antallet af uden-
landske fuldtidsmedarbejdere vokset med 140.000 eller godt 15.500 årligt, jf. jobindsats.dk. 
Men ledigheden i de lande, hvor vi henter flest udenlandske medarbejdere, er i flere tilfælde 

Boks 3. Top-10 lande 
 

Land Placering

Schweiz 1

USA 2

Holland 3

Danmark 4

Tyskland 5

Irland 6

Norge 7

Storbritannien 8

Canada 9

Island 10
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nu lavere end i Danmark. Samtidig er der udsigt til meget små stigninger i strukturel beskæf-
tigelse i Danmark i årene efter 2023. 
 
Selvom der er udsigt til et stigende udbud af arbejdskraft de kommende år, stiger udbuddet 
ikke tilstrækkeligt til at kunne understøtte private virksomheders behov for arbejdskraft un-
der en ny økonomisk vækstperiode. Uden nye reformer, der sikrer markante stigninger i ud-
buddet af arbejdskraft de kommende år, kan det derfor blive svært at fastholde en balanceret 
økonomisk vækst over et længere stræk. 
 
   

Figur 3: Placeringer for udvalgte lande inden for arbejdskraft 

Kilde: Dansk Erhvervs Konkurrenceevnebarometer 2022. Se metodeafsnit bagerst i publikationen. 
Note: Se på www.danskerhverv.dk/rammevilkar/ for yderligere sammenligninger med andre OECD-lande samt 
kilder for de anvendte indikatorer. Den grønne farve angiver en placering i øverste tredjedel, gul angiver en  
placering i midterste tredjedel og rød angiver en placering i den nederste tredjedel ift. de øvrige lande inden for 
hver indikator. 
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Derfor foreslår Dansk Erhverv, at: 

 Antallet af tilbagetrækningsordninger målrettet seniorer, der forlader ar-
bejdsmarkedet før pensionsalderen, forenkles og reduceres med henblik 
på at antallet af danskere på tilbagetrækningsordninger reduceres med 
minimum 30.000 personer.  

 Det gøres nemmere at ansætte udenlandsk arbejdskraft. Sagsbehand-
lingstiderne skal nedbringes, kravet om dansk bankkonto skal afskaffes, 
og flere virksomheder skal inkluderes i fasttrack-ordningen, så virksom-
heder ned til fem ansatte bliver inkluderet. 

 Indtægtsgrænsen for at udenlandske arbejdstagere kan tage imod et job-
tilbud i Danmark igennem beløbsordningen nedsættes til 360.000 kr. I 
dag er ordningen delt i to spor; et spor hvor indtægtsgrænsen er 445.000 
og et andet spor, hvor indtægtsgrænsen, afhængigt af udviklingen i le-
digheden midlertidig, er sat ned til 375.000 frem til 2025. 

 Topskattegrænsen forhøjes med ca. 147.000 kr., så flere tilskyndes til at 
arbejde. 

 Afskaffe seniorjobordningen, da ordningen lægger beslag på arbejds-
kraft, der alternativt kunne være ansat i ordinær beskæftigelse.  

 Afskaffe aktivitetstillægget for unge kontanthjælpsledige, så unge ikke 
belønnes for at være langt væk fra arbejdsmarkedet. Aktivitetstillægget 
gør i dag, at ydelsen for nogle unge er ca. dobbelt så høj, hvis de er akti-
vitetsparate i stedet for jobparate. 

 Ledige i højere grad end det er tilfældet i dag skal stå til rådighed for de 
jobmuligheder, der viser sig. Det kan bl.a. ske ved at indføre et enstren-
get sanktionssystem for forsikrede ledige og ved at styrke tilsynet med 
lediges jobsøgning.  

 Øge beskæftigelsesfrekvensen blandt ikke-vestlige indvandrere, bl.a. ved 
at indføre et krav om 37-timers aktivitet for ledige ikke-vestlige indvan-
drere og flygtninge som forudsætning for at få udbetalt ydelser.  
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Viden og forskning 

Dansk Erhvervs Konkurrenceevnebarometer for rammevilkåret viden og forskning viser, at 
Danmark samlet set indtager en 11. plads blandt 35 OECD-lande. Det er efter lande som Ko-
rea, Israel, Japan, Tyskland og Sverige, men foran lande som Norge, Holland og Storbritan-
nien. Se boks 4. 
 
Danmarks bedste placering er inden for patentansøg-
ninger. Her ligger vi nummer 8 i OECD. Dykker vi lidt 
mere ned i indikatorerne, står vi i Danmark også stærkt 
inden for de samlede forskningsinvesteringer, hvor vi 
ligger blandt de 10 bedste OECD-lande. 
 
Når det handler om andelen af innovative virksomhe-
der og at få skabt innovationer, der er nye for marke-
det, ligger vi længere nede i feltet. Blandt de 25 EU-
lande, som har data for de to indikatorer, indtager vi 
hhv. en 11. og 15. plads. 
 
Stærke offentlige forskningsmiljøer er et afgørende 
rammevilkår for danske virksomheder. Danmark har 
forskning i international topklasse, men vi er dårlige til 
at omsætte forskning til innovation, nye produkter og 
ydelser og dermed også vækst og arbejdspladser. Uni-
versiteterne er tilbageholdende med at samarbejde, og 
Danmark får færre og færre forskningsaktive virksom-
heder. 
 
Forskning er afgørende, hvis danske virksomheder 
fortsat skal bidrage til at finde nye løsninger på store samfundsudfordringer som klimakrisen, 
ressourcemangel, bedre sundhed og en aldrende befolkning. Den offentlige forskning er på 
mange måder en isbryder for nye ideer til det private, og rapporter viser, at samfundsafkastet 
af offentlige investeringer i forskning og udvikling er betydeligt.  
 
Det er samtidig en central udfordring for forskningen, at universiteterne i modsætning til an-
dre EU-lande modregnes af Finansministeriet i de statslige forskningsmidler. Det stiller dan-
ske universiteter ringere i konkurrencen, og det udhuler incitamenterne til at tiltrække EU-
midler til Danmark. Samtidig er danske universiteter tilbageholdende med at samarbejde med 
danske virksomheder, da de ikke bliver målt på samarbejdet. 
 
Der mangler en indsats for at styrke adgang til viden og forskning hos de små og mellemstore 
danske virksomheder. Ifølge Uddannelses- og forskningspolitisk redegørelse 2018 var der i 
2009 hele 3.500 forskningsaktive virksomheder i Danmark. I 2016 var det tal faldet til 2.500. 

Boks 4. Top-10 lande og 
Danmark 
 

Land Placering

Korea 1

Israel 2

Japan 3

Tyskland 4

Sverige 5

Belgien 6

Østrig 7

Schweiz 8

Finland 9

USA 10

Danmark 11
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Samtidig står de 50 største forskningsvirksomheder for 70 pct. af alle private forskningsinve-
steringer, hvilket er langt højere end for sammenlignelige lande. 
 
   

Figur 4: Placeringer for udvalgte lande inden for viden og forskning 

Kilde: Dansk Erhvervs Konkurrenceevnebarometer 2022. Se metodeafsnit bagerst i publikationen. 
Note: Se på www.danskerhverv.dk/rammevilkar/ for yderligere sammenligninger med andre OECD-lande samt 
kilder for de anvendte indikatorer. Den grønne farve angiver en placering i øverste tredjedel, gul angiver en  
placering i midterste tredjedel og rød angiver en placering i den nederste tredjedel ift. de øvrige lande inden for 
hver indikator. Der er kun tal for 25 lande for indikatorerne Innovative virksomheder og Salg af innovative pro-
dukter. En 11. plads ud af 25 lande giver dermed en midterplacering og en gul farve, mens en 11. plads ud af 35 
lande giver en plads i øverste tredjedel og en grøn farve. Dette forklarer, hvorfor den samme placering hos fx 
Danmark kan have forskellige farvekoder. 

 
  



 

 

Konkurrenceevne-barometer 2022 / Dansk Erhverv 13
 

 

  

Derfor foreslår Dansk Erhverv, at: 

 Offentlig og privat forskning skal udgøre 4 pct. af BNP i 2030. 

 Et permanent 130 pct. fradrag for virksomhedernes egne udviklings- og forsk-
ningsinvesteringer uden loft.  

 Der reserveres en pulje, der giver universiteterne en præmie på 50 øre for hver 
krone universitetet får som nye eksterne bevillinger fra EU eller private virk-
somheder og fonde ud over niveauet for 2019. 

 Der gives et tilskud på 1 krone til SMV’er (virksomheder med færre end 250 
medarbejdere) for hver krone, virksomheden selv investerer. 

 Der stoppes for modregningen af EU-forskningsmidler i de offentlige forsk-
ningsinvesteringer.  

 Der gennemføres en ekstern og uafhængig evaluering af GTS-nettet (Godkendt 
Teknologisk Servicevirksomhed) mhp. at sikre, at offentlige støttekroner, der 
har til formål at omsætte forskningsbaseret viden til innovation og vækst i er-
hvervslivet, bruges bedst muligt.  
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Skat 

Dansk Erhvervs konkurrenceevnebarometer for rammevilkåret skat viser, at Danmark samlet 
set indtager en 28. plads blandt i alt 35 OECD-lande. Se boks 5. 
 
Det er på niveau med lande som New Zealand, Spanien, Holland og Italien. Men det er langt 
efter lande som Irland og USA, og et stykke efter lande som Finland og Norge, der indtager 
20. pladsen og 21. pladsen.  
 
Danmark ligger nummer 15 blandt OECD-landene, når 
vi ser på erhvervsskattesatserne. Vi ligger helt i bund, 
når det handler om det samlede skattetryk og den sam-
lede skattebyrde. 
 
Hvis man sammenligner med de andre små og mellem-
store lande i OECD, så ligger vi også under gennem-
snittet, når vi ser på selskabsskattesatserne og er-
hvervsskatterne på overskud.  
 
For den effektive gennemsnitlige selskabsskattesats 
ligger vi nummer 12, men her er der kun sammenligne-
lige data med i alt 22 EU-lande. 
 
Skatter og afgifter er samlet set den største enkeltom-
kostning for danske virksomheder og er derfor en væ-
sentlig faktor for virksomhedernes konkurrenceevne i 
forhold til at kunne klare sig mod udenlandske konkur-
renter. Knopskydningen i det danske skattesystem har 
medført, at håndteringen af skattebetalingen og det 
administrative system lægger beslag på store ressour-
cer hos virksomhederne. Større enkelhed i skatteafreg-
ningen er derfor afgørende for virksomhedernes – og dermed Danmarks - konkurrenceevne. 
 
Danmark er et af de lande, hvor skattetrykket er højest og dermed også et af de lande, hvor 
virksomhedernes omkostninger til skatter og afgifter er størst. Det går ud over konkurrence-
evnen. Det omfattende danske skattesystem er samtidig meget komplekst, hvilket giver et 
særskilt problem. Mangeartede regler er svære at håndtere og giver administrativt besvær for 
virksomhederne, og de komplicerede regler udfordrer samtidig skattemyndighederne, som er 
hårdt belastede. Svære regler fører også til flere skattesager mellem virksomheder og myn-
digheder, hvilket yderligere er en hård belastning for virksomhederne.  
 
Konkurrencen mellem landene er global og stigende. Det er positivt, fordi det øger potentia-
lerne for vækst og velstand. Desværre er danske virksomheder udfordret af, at udenlandske 

Boks 5. Top-10 lande og 
Danmark 
 

Land Placering

Irland 1

Ungarn 2

Tyrkiet 3

USA 4

Litauen 5

Estland 6

Letland 7

Schweiz 8

Storbritannien 9

Polen 10

Danmark 28
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virksomheder har mere gunstige regler i deres hjemlande. Uens regler landene imellem forvri-
der danske virksomheders konkurrenceevne. 
 
   

Figur 5: Placeringer for udvalgte lande inden for skat 

Kilde: Dansk Erhvervs Konkurrenceevnebarometer 2022. Se metodeafsnit bagerst i publikationen. 
Note: Se på www.danskerhverv.dk/rammevilkar/ for yderligere sammenligninger med andre OECD-lande samt 
kilder for de anvendte indikatorer. Den grønne farve angiver en placering i øverste tredjedel, gul angiver en  
placering i midterste tredjedel og rød angiver en placering i den nederste tredjedel ift. de øvrige lande inden for 
hver indikator. Der er alene data for 22 EU-lande ift. indikatoren om Effektiv gennemsnitlig selskabsskat, hvor 
Danmark indtager en 12. plads. Dette betyder, at Hollands 15. plads for indikatoren giver en rød farve, selvom en 
15. plads ved de andre indikatorer får farven gul. Det skyldes, at en plads som nummer 15 er i sidste tredjedel af 
de 22 EU-lande.  
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Derfor foreslår Dansk Erhverv, at: 

 Selskabsskatten sænkes til 19 pct., så Danmark ligger på niveau med de 
øvrige små og mellemstore EU-lande. 

 Afskaffe begrænsningen på fuld underskudsfremførsel, da den uhen-
sigtsmæssigt rammer nystartede og forsknings- og videnstunge virksom-
heder, der svinger mellem år med overskud og underskud. 

 Fjerne udbyttebeskatningen for selskaber, da den er en væsentlig barri-
ere ikke blot for at tiltrække udenlandsk kapital, men også for at få dan-
ske virksomheder til at investere i andre danske virksomheder. 

 Afskaffe den høje aktiebeskatning på 42 pct. for indkomster over 56.500 
kr. årligt, så der er en flad sats på 27 pct. for al aktieindkomst. 

 Der indføres et fradrag for etableringsomkostninger, så der skabes inci-
tament til at etablere og udvide virksomheder og dermed skabe nye ar-
bejdspladser. 

 Der indføres fuldt fradrag for repræsentationsudgifter og erhvervsmæs-
sige restaurationsudgifter. 

 Sanere punktafgifterne og sænke de mest grænsehandelsfølsomme af-
gifter, så vi får taget fat om problemet med grænsehandelen og knop-
skydningen af afgifterne. 

 Virksomhedernes skattesager behandles hurtigere hos Skattestyrelsen 
og hos domstolene. 

 Iværksættere og nøgleinvestorer inden notering kan beslutte, om de vil 
beskattes efter lager- eller realisationsprincippet. Muligheden kan til en 
start indføres for børsnoteringer på SMV-børser, så som First North og 
Spotlight. 

 Afskaffe iværksætterskatten, så det bliver mere attraktivt at investere i 
unoterede iværksættervirksomheder. 
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Transport og digitalisering 

Dansk Erhvervs konkurrenceevnebarometer for rammevilkåret transport og digitalisering in-
deholder indikatorer for både den fysiske og den digitale infrastruktur. Her indtager vi samlet 
set en samlet fjerdeplads blandt 35 OECD-lande, hvilket er en placering dårligere end sidste 
år. Se boks 6. 
 
Danmark står stærkt, når vi ser på indikatorerne i det 
europæiske indeks for digitalisering af økonomien og 
samfundet (DESI). Ser vi på rammevilkårene for den fy-
siske infrastruktur er der plads til forbedringer blandt 
OECD-landene. 
 
Den udbredte grad af digitalisering i Danmark gør, at vi 
ikke indtager en placering dårligere end en sjetteplads 
ud af 22 EU-lande på nogle af de fire indikatorer fra det 
europæiske indeks for digitalisering af økonomien og 
samfundet (DESI). Sidste år placerede vi os dog ikke 
dårligere end en 4. plads på DESI, hvilket vidner om, at 
andre europæiske lande også bliver bedre til at inte-
grere digitale offentlige tjenester og udvikle digital hu-
mankapital. Danmark indtager dog fortsat 1. pladsen, 
når det kommer til internetadgang. 
 
Ser vi på rammevilkårene for den fysiske infrastruktur 
inden for distribution, vejnettet, lufttransport og tog-
transport er vi placeret lidt dårligere. Vi er bedst place-
ret ift. kvaliteten af lufttransporten, og dårligst ift. togtransporten og dens effektivitet. 
 
Både fysisk og digital infrastruktur er et global konkurrenceparameter og en nøglefaktor til 
produktivitet i erhvervsliv og samfund. Infrastrukturen er de blodårer og nervebaner, der bin-
der samfundet sammen med både mobilitet og digital datatrafik. Danmarks digitale og fysiske 
infrastruktur er af afgørende betydning for erhvervslivets mulighed for at øge produktiviteten 
og sælge varer i og uden for Danmark. Medarbejdere skal både kunne arbejde hjemme og 
pendle til og fra arbejde i rimelig tid. Virksomhederne skal kunne rekruttere, og e-handelen 
skal leveres. I det digitale samfund skal data tilsvarende flyde via de digitale datamotorveje 
og ud til borgere og virksomheder i hele landet via hurtigt og stabilt bredbånd og mobilnet. 
 
Ifølge Vejdirektoratets ”Opgørelse af trængsel på vejene i 2018” skaber trængsel over hele 
landet årligt et tidsspilde svarende til 68.000 fuldtidsstillinger. Det koster dyrt for virksom-
hederne og det danske samfund. Mobilitet skal måles i tid og kapacitet, og ikke kilometer og 
asfalt. Det er ligegyldigt, om en transport skal fragtes 50 eller 100 kilometer. Det, der betyder 
noget, er transporttiden. Tilsvarende er det høj datakapacitet, hastighed og stabilitet samt lav 

Boks 6. Top-10 lande 
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Konkurrenceevne-barometer 2022 / Dansk Erhverv 18
 

responstid og høj it-sikkerhed i den digitale infrastruktur, der kan bidrage til at fremme det 
digitale samfund. 
 
Forudsigelige rammevilkår for transportinfrastrukturen er afgørende for planlægning af både 
produktion og arbejdsliv. Virksomheder og borgere skal vide, hvad der bygges, hvor der byg-
ges, og hvornår der bygges ny infrastruktur. God planlægning, god mobilitet og god infrastruk-
tur samt stærke bredbånds- og mobilnet er forudsætninger for at kunne drive virksomhed, og 
tiltrække nye produktive borgere og virksomheder både lokalt, regionalt og nationalt. Vejen 
mellem virksomheden og dens ansatte og kunder er ofte digital, og efterspørgslen på bred-
bånd er i kraftig vækst. Det stiller store krav til at infrastrukturen kan følge med, og det er 
derfor afgørende med gode rammevilkår. 
   

Figur 6: Placeringer for udvalgte lande inden for transport og digitalisering 

 

Kilde: Dansk Erhvervs Konkurrenceevnebarometer 2022. Se metodeafsnit bagerst i publikationen. 
Note: Se på www.danskerhverv.dk/rammevilkar/ for yderligere sammenligninger med andre OECD-lande samt 
kilder for de anvendte indikatorer. Den grønne farve angiver en placering i øverste tredjedel, gul angiver en pla-
cering i midterste tredjedel og rød angiver en placering i den nederste tredjedel ift. de øvrige lande inden for 
hver indikator. Der er alene data for 22 EU-lande ift. indikatorerne for digital infrastruktur. Det betyder, at indi-
katoren skifter farve til fx gul allerede ved en placering som nummer 7 fremfor en placering som nummer 12, når 
der er 35 lande. 
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Derfor foreslår Dansk Erhverv, at: 

 Øge optaget på it-uddannelser, så alle, fra de store tech-virksomheder til 
de lokale SMV’er, får adgang til de rette digitale kompetencer.  

 Skabe bedre mulighed for at nedgrave kabler til fibernet ved at fremme 
kommunernes anvendelse af efteranmeldelsesordningen for mindre gra-
vearbejder. 

 Give alle bolig- og virksomhedsadresser, der ikke har udsigt til at få til-
budt hurtigt bredbånd på markedsvilkår et stående tilbud om tilslutning 
med offentlig støtte, men også med egenbetaling fra forbrugeren selv, 
når det igangværende investeringsboom i telesektoren afmattes. 

 Massive investeringer i udbygning af den grønne ladeinfrastruktur som 
el, brint og Power-to-X. 

 Intelligent Trafikstyring som fx digitale trafikskærme og fleksible trafik-
lys skal være en naturlig del af opgraderinger og nyanlæg og sikre en be-
tydelig effekt på produktivitet af og sikkerheden på infrastrukturen. 

 Tilpasse det overordnede vejnet til fremtidens transportmidler, herunder 
modul- og duovogntog, for at sikre lavere fragtrater og mere pålidelige le-
veringer. 

 Understøtte markedet for alternative drivmidler igennem oprettelse af til-
skudsordning til de første 10.000 tunge køretøjer frem mod 2030, der 
kører på alternative drivmidler som fx el eller brint. 

 Understøtte luftfartens udviklingsplaner og grønne omstilling for at sikre 
fortsat høj international tilgængelighed til og fra Danmark  
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Indre marked og frihandel 

Dansk Erhvervs Konkurrenceevnebarometer for indre marked og frihandel viser, at Danmark 
samlet set indtager en 11. plads blandt 35 OECD-lande. Det er et stykke efter lande som Irland, 
Holland og Belgien, men foran lande som Finland, Schweiz, Norge og Sverige. Se boks 7. 
 
Danmark står særlig stærkt inden for det område der 
handler om, at protektionisme fra regeringen ikke for-
hindrer virksomhedernes forretning – her er vi kun 
overgået af Finland. Til gengæld placerer vi os længere 
nede af listen, når det gælder restriktiv regulering og 
integrationen af varehandel i EU’s indre marked. 
 
På integration af servicehandel ligger vi nummer 6 
blandt 22 lande i EU, som der er data for. Danmarks 
dårligste placering er vedrørende integrationen af va-
rehandel. Her ligger vi i den dårligste halvdel af de 22 
EU-lande, men foran lande som Italien og Frankrig. 
 
Endelig ligger vi højt placeret, når det handler om over-
skuddet på betalingsbalancen med udlandet, der in-
kluderer alle indtægter til eksport og import af varer og 
serviceydelser samt formueindkomster. Til gengæld 
ligger vi kun nr. 13 blandt de 35 OECD-lande, når det 
handler om væksten i indtægterne til betalingsbalan-
cen de sidste 10 år. 
 
Som en lille åben økonomi er Danmark afhængig af ek-
sport til og import fra andre lande. Et styrket indre marked i EU og øget frihandel gennem 
handelsaftaler med tredjelande er derfor et helt afgørende rammevilkår for danske virksom-
heders adgang til at afsætte varer og tjenesteydelser uden for landets grænser.  
 
Det indre marked har skabt enorm værdi for Danmark, men der er stadigt et stort uudnyttet 
potentiale i at sikre bedre håndhævelse og implementering i det indre marked. Hver gang 
reglerne ikke overholdes, falder værdien af det europæiske samarbejde. Hertil kommer, at en 
stribe lande vedholdende indfører national særlovgivning, der i effekt begrænser det indre 
marked og i nogle tilfælde direkte er i strid med eksempelvis Servicedirektivet.  
 
Beregninger fra Dansk Erhverv viser, at stort set hele tabet fra coronakrisen kan dækkes af 
en fuld implementering og videreudvikling af det indre marked.  
 
Manglende harmonisering af lovgivning og håndhævning af princippet om gensidig anerken-
delse inden for EU er et tilbagevendende problem, der bidrager til særregler, begrænser vær-
dien af at lave fælles lovgivning og skaber fragmenteret indre marked. 

Boks 7. Top-10 lande og 
Danmark 
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Industri- og konkurrencepolitikken indebærer også en væsentlig risiko for protektionisme. 
Der skal være fri og fair konkurrence, og EU skal bidrage til at beskytte danske virksomheder 
mod unfair konkurrence. Beskyttelsen skal dog ske på en hensigtsmæssig måde, hvor der 
ikke anvendes massive statsstøtteordninger til udvalgte virksomheder eller sektorer, så vi en-
der med at ligne de lande, vi kritiserer. 
 
Efter en ambitiøs tid før coronakrisen med mange nye handelsaftaler, er udviklingen næsten 
gået i stå. Der er langt mindre fremskridt i handelsaftalerne og færre af dem, end vi har set i 
de foregående år. Her bør Danmark lægge en langt mere ambitiøs linje, så vi kan høste de 
fordele, som handelsaftalerne giver. Og der er behov for, at de indgåede handelsaftaler an-
vendes i tilstrækkelig grad. 
   

Figur 7: Placeringer for udvalgte lande inden for indre marked og frihandel 

 

Kilde: Dansk Erhvervs Konkurrenceevnebarometer 2022. Se metodeafsnit bagerst i publikationen. 
Note: Se på www.danskerhverv.dk/rammevilkar/ for yderligere sammenligninger med andre OECD-lande samt 
kilder for de anvendte indikatorer. Den grønne farve angiver en placering i øverste tredjedel, gul angiver en pla-
cering i midterste tredjedel og rød angiver en placering i den nederste tredjedel ift. de øvrige lande inden for 
hver indikator. Der er alene data for 22 EU-lande ift. indikatorerne for Indeks for integration i service- og vare-
handel. Dermed får Danmarks placering som nummer 16 inden for fx Indeks for integration i varehandel en rød 
farve, selvom en placering som nummer 16 blandt 35 lande giver en midterplacering og dermed en gul farve. 
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Derfor foreslår Dansk Erhverv, at: 

 Der indføres et fælles momssystem i EU, der vil sikre færre administra-
tive byrder og mindre konkurrenceforvridning. 

 Der er én indgang for virksomheder til det indre marked, så virksomheder 
kun skal henvende sig ét sted, når de gerne vil sælge varer eller tjeneste-
ydelser i et andet EU-land. 

 Der sker en fuld implementering af Servicedirektivet. Hvis direktivet ef-
terleves som aftalt, kan der realiseres et enormt potentiale. 

 Der bliver bedre udnyttelse af de eksisterende handelsaftaler. Det skal 
være nemmere for danske virksomheder at benytte handelsaftalerne, og 
kendskabet til mulighederne skal generelt øges. 

 Flere handelsaftaler bør indgås. 

 Revidere ansvarsreglerne for e-handel, så de europæiske regler gælder 
for alle spillere på det europæiske marked. Det skaber lige konkurrence-
vilkår og bedre beskyttelse af forbrugerne i det indre marked. 

 Sikre regler for bedre regulering i EU, så ingen forslag fremsættes uden 
grundig konsekvensvurdering, der inkluderer alle relevante stakeholdere. 

 Bekæmpe den stigende protektionisme ved udhuling af konkurrencereg-
lerne, konkurrenceforvridende statsstøtte og handelsrestriktioner mm. 
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Metode 

Dansk Erhvervs Konkurrenceevnebarometer sammenligner vækstvilkår i Danmark med andre 
OECD-lande. Gode vækstvilkår er afgørende for, at nye investeringer, nye virksomheder og 
nye medarbejdere lokaliseres i Danmark, hvilket er til gavn for den danske vækst, velstand og 
velfærd. Derfor har vi i Dansk Erhverv udarbejdet et nyt barometer for dansk konkurrence-
evne, der baseret på en lang række indikatorer inden for Dansk Erhvervs prioriterede ramme-
vilkår tager temperaturen på dansk konkurrenceevne set ift. flest mulige andre OECD-lande.   
  
For alle rammevilkår har vi udvalgt en række indikatorer for vækstvilkårene, som vi me-
ner bedst muligt belyser virksomhedernes vilkår for vækst i Danmark på de prioriterede om-
råder sammenlignet med så mange OECD-lande som muligt. For nogle af indikatorerne er der 
ikke data for alle OECD-landene. 

  
Datakilder  
Vi har hentet langt de fleste indikatorer fra internationale anvendte og anerkendte konkur-
renceevneredegørelser eller primærkilderne hertil: World Economic Forum - Global Competi-
tiveness Report, IMD Global Competitiveness Index og The European Commission - Digital 
Economy and Society Index (DESI). Andre steder har vi suppleret med indikatorer, der er hen-
tet direkte fra især OECD eller Eurostat.  
 
Ift. opgørelserne over OECD-landenes placeringer i hhv. World Competitiveness Rankings fra 
IMD og The Global Competitiveness Report fra WEF, er der et stort sammenfald blandt de 
lande, der er placeret i top-10. I IMD’s seneste opgørelse er Danmark placeret som nr. 1. Og i 
WEFs seneste opgørelse er Danmark placeret som nr. 8 blandt OECD-landene. Forskellen fra 
vores opgørelse og IMD’s opgørelse af fx Danmark skyldes, at IMD i højere grad fokuserer på 
præstationsindikatorer, mens vi fokuserer på rammevilkår. Danmarks placering som nr. 1 i 
IMD’s opgørelse er båret frem af gode økonomiske præstationer herunder høje investeringer 
under coronapandemien, hvilket ikke hører under rammevilkår.  
 
Normering og sammenvejning af indikatorer  
For at kunne sammenligne forskellige indikatorer inden for de enkelte områder og områderne 
imellem, har vi normeret alle indikatorer. Det vil sige, at det 3. bedst placerede land er sat til 
indeks 100, og det dårligst placerede land er sat til indeks 0. Herved kan vi for alle indikatorer 
se den relative placering på en skala for 0-100. Enkelte steder er indikatorerne sammenvejede 
af flere underindikatorer. Alle indikatorer er anvendt med samme vægt.   
 
I det overordnede Konkurrenceevnebarometer for alle seks prioriterede rammevilkår, har vi 
ligeledes sammenvejet indikatorerne inden for hvert område med et simpelt gennemsnit. Ene-
ste undtagelse er EU-Kommissionens specifikke vægtninger i DESI-indekset, som vi også an-
vender her (vi anvender samme metode i beregningen af landenes samlede placering for hele 
Konkurrenceevnebarometeret).   
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Vi handler på vegne af vores medlemmer 
I Dansk Erhverv handler vi hver dag på vegne af 18.000 
medlemsvirksomheder og flere end 100 brancheforeninger. Vi er 
erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for et af verdens 
mest handlekraftige erhvervsliv.  
 
Vi tilbyder rådgivning inden for medarbejder- og 
virksomhedsforhold og politisk gennemslagskraft. Vores 
indsatser bygger på medlemmernes aktive deltagelse i netværk 
og udvalg.  
 
I Dansk Erhverv arbejder vi hver dag for, at Danmark bliver 
verdens bedste land at drive virksomhed i. Til gavn for 
arbejdspladser, velstand og Danmark i fremgang.  
 
Vi arbejder for et Danmark med sammenhængskraft og 
handlekraft. 
 

DANSK ERHVERV 
Børsen 
1217 København K 
 

www.danskerhverv.dk 
info@danskerhverv.dk 
T. + 45 3374 6000 


