
Baggrundspapir til kapitel 2: Opgørelse af konkurrenceintensiteten på tværs af OECD lande
1. Indledning

I Konkurrenceredegørelsen 2006 er der gennemført en sammenligning af konkurrencen for 25 lande baseret på
tilgængelige økonomiske nøgletal fra bl.a. OECD.[1]

I Konkurrenceredegørelse 2002 viste en lignende sammenligning, at Danmark lå placeret som nummer 16. I KR2006
viser sammenligningen, at Danmark er avanceret til en 10. plads, jf. figur 1.1. Sammenligningen er med enkelte
ændringer baseret på den samme metode som i 2002. Landenes placeringer i undersøgelsen fremgår af figur 1.1
nedenfor.

Figur 1.1: Konkurrenceintensiteten på tværs af OECD lande, 2006

Kilde: Data fra OECD, US Department of Labour, World Economic Forum, EU-Kommissionen (Generaldirektoratet for
Det Indre Marked) samt egne beregninger.

Internationale sammenligninger af konkurrenceintensiteten skal tages med betydelige forbehold, og sammenligningen
i KR2006 er ingen undtagelse. De anvendte indikatorer bygger hovedsageligt på OECD-data. I undersøgelsen er der
medtaget beregninger for virksomhedernes indtjening, lønkorrigeret prisniveau og offentlig regulering af
konkurrencen. Derudover er oplysninger om graden af offentlig og lokal konkurrence medtaget. Alle disse oplysninger
er blevet vægtet sammen i indeks, som viser landenes relative placering[2].

En international sammenligning af konkurrencen kan gennemføres på flere forskellige måder.
Konkurrencelovgivningen og konkurrencemyndighedernes beføjelser i forskellige lande bliver ofte sammenlignet i
internationale konkurrencetidsskrifter. Det afgørende må dog være resultatet, dvs. effekten af konkurrencepolitikken.

På baggrund af økonomiske data har Konkurrencestyrelsen lavet et mål for konkurrencens intensitet. Det skal tilføjes,
at landene ligger meget tæt, så selv små ændringer i tallene kan ændre landenes placering flere pladser. Kombineret
med datausikkerheden gør det, at undersøgelsen skal tages med betragtelige forbehold. De enkelte indikatorer er
angivet i tabel 1.1 nedenfor.

Tabel 1.1: Konkurrenceintensiteten på tværs af OECD landene

  Effektiv
konkurrence

Konkurrence
om offentlige

opgaver

Intensitet
af lokal

konkurrence

Samlet
konkurrence-

indikator

Nr. Land\vægt 60 pct. 15 pct. 25 pct. 100 pct.

1 Belgien 75 64 86 76

2 Australien 70 73 86 74

3 UK 68 74 87 74

4 Holland 71 65 84 73

5 Tyskland 67 63 89 72
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6 USA 63 77 90 72

7 Tjekkiet 73 50 74 70

8 Finland 67 58 81 69

9 Sverige 64 73 79 69

10 Danmark 67 60 79 69

11 Canada 66 55 81 68

12 Østrig 66 49 83 68

13 Spanien 63 54 79 65

14 New Zealand 56 68 83 64

15 Island 64 50 74 64

16 Portugal 64 50 73 64

17 Ungarn 62 38 79 63

18 Frankrig 60 42 80 62

19 Italien 58 50 70 60

20 Grækenland 57 51 71 60

21 Norge 52 61 74 59

22 Polen 55 49 71 58

23 Irland 50 45 73 55

24 Mexico 45 44 69 51

25 Schweiz 33 59 69 46

Kilde: Data fra OECD, US Department of Labour, World Economic Forum, EU-Kommissionen (Generaldirektoratet for
Det Indre Marked) samt egne beregninger.[3]

Den samlede konkurrenceindikator består af tre delindikatorer: Effektiv konkurrence (60 pct.), konkurrence om
offentlige opgaver (15 pct.) og intensitet af lokal konkurrence (25 pct.). En alternativ vægtning kan ændre landenes
placering, og derfor skal det igen understreges, at de enkelte landes placeringer skal tages med betydelige forbehold.
Bilag 1 viser en mere detaljeret opdeling af indikatorerne og deres vægte.

2. Beskrivelse af de enkelte indikatorer

2.1 Effektiv konkurrence

Indikatoren Effektiv konkurrence indeholder data for national konkurrenceintensitet. I undersøgelsen er der brugt data
for virksomhedernes indtjening (20 %), prisniveauet i de enkelte lande (20 %) og mål for offentlig regulering af
konkurrencen (20 %).

2.1.1 Virksomhedernes indtjening

Der kan være mange årsager til, at nogle virksomheder har en højere indtjening end andre virksomheder. God
udnyttelse og udvikling af de ansattes kompetencer, høj omkostningseffektivitet og god markedsføring er bare nogle
af årsagerne til, at en virksomhed kan have en højere indtjening end sine konkurrenter.
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De erhvervspolitiske betingelser, som virksomhederne producerer under, har også betydning for virksomhedernes
internationale konkurrenceevne og dermed deres indtjening. En erhvervspolitik, der stimulerer virksomhederne til at
innovere, har betydning for virksomhedernes internationale konkurrenceevne.

Men høj indtjening kan også være forbundet med risikable investeringer. Sammenlignes fortjenesten på tværs af
landegrænser, men inden for samme sektor, vil dette være et mindre problem, da risici ved investeringer overvejende
er sektorspecifikke, og typisk ikke skyldes nationale særpræg.

En høj indtjening kan imidlertid også skyldes begrænset konkurrence på et marked. Når konkurrencen er begrænset,
kan virksomhederne lettere udnytte deres markedsposition til at hæve priserne og øge deres indtjening.

En høj indtjening i en sektor kan således skyldes en kombination af flere forskellige forhold, fx høj produktivitet og
begrænset konkurrence. En indikator for indtjeningen kan således ikke stå alene i beskrivelsen af, om der er
begrænset konkurrence i en sektor. I den samlede måling af, hvor effektiv konkurrencen er i de enkelte OECD-lande,
indgår således også indikatorer for prisniveauet og offentlig regulering, der hæmmer konkurrencen.

En virksomheds eller sektors indtjening kan belyses på flere forskellige måder. Afkastningsgrad og
bruttooverskudsrate er bare to af mange indikatorer for indtjeningen i en sektor. Virksomhedernes indtjening er i
KR2006 fundet på baggrund af data for bruttooverskudsrater, der kan beregnes på baggrund af de enkelte landes
nationalregnskaber[4]. Bruttooverskudsraterne beregnes på sektorniveau, og vægtes i forhold til sektorernes
økonomiske betydning for de enkelte lande givet ved bruttoværditilvæksten i basispriser. Sektorerne er opdelt som
følgende:

Landbrug, fiskeri mv.
Fremstillingserhverv, energi-, og vandforsyning
Bygge- og anlægsvirksomhed
Engros- og detailhandel, hotel, transport m.v.
Finansieringsvirksomhed og forretningsservice
Andre serviceerhverv

Alle sektorerne har for hvert land fået tildelt point efter lineær interpolation, hvor sektoren med den laveste
bruttooverskudsrate får 100 point, og sektoren med den højeste bruttooverskudsrate får 0 point. Formlen for dette
kan skrives som (maks – x)/(maks – min))*100, hvor maks (min) = den højeste (laveste) bruttooverskudsrate for
sektoren på tværs af landene, og hvor x er sektorens bruttooverskudsrate i det aktuelle land.

Bruttooverskudsraterne er korrigeret for aflønning af selvstændige ved at antage, at selvstændige i gennemsnit får
udbetalt samme løn, som en ansat i det pågældende lands fremstillingserhverv[5]. Data var hovedsageligt fra 2003.

I KR2002 blev data for afkastningsgrader også medtaget som mål for indtjening. Datagrundlaget var dog mangelfuldt
og behæftet med betydelige usikkerheder, hvilket gjorde, at data for afkastningsgrader i KR2006 blev udeladt.

2.1.2 Prisniveauet i de enkelte OECD lande

Priser er en indikator for hvor hård en konkurrence, der generelt er på markedet. Mangel på konkurrence kan både
føre til omkostningsforøgelse hos virksomhederne og til højere avancer. Svag konkurrence fører derfor normalt til
højere priser. En sammenligning af prisniveauet i Danmark med de andre OECD-lande giver derfor en indikation af,
om der er konkurrenceproblemer i Danmark.

En umiddelbar årsag til prisforskelle mellem landene er forskellige afgiftsniveauer. Det er derfor nødvendigt at
fratrække moms og afgifter for derved at få et udtryk for nettopriserne.

For lande med ligevægt i udenrigshandelen er det naturligt at antage, at forskelle i løn og generelle
produktionsomkostninger modsvarer forskelle i produktiviteten, således at prisniveauet for de varer, der indgår i
udenrigshandelen, er nogenlunde ens – og således, at afvigelser fra et sådant, formodet ens prisniveau, derfor kan
bruges som en indikator for konkurrenceforholdene.

I praksis viser det sig imidlertid, at forskelle i lønomkostningerne i nogen grad samvarierer med nettopriserne. Det
betyder med andre ord, at det kun er en del af forskellene i lønomkostninger mv., der afspejler produktivitetsforskelle.

Det kan der være flere grunde til. En grund kan være, at varer fra lande med høje omkostninger normalt har højere
kvalitet end varer fra lande med lave omkostninger.

En anden grund kan være, at der i de forskellige lande er et forskelligt forhold mellem lønningerne i de erhverv, der
producerer varer, der indgår i udenrigshandelen (især fremstillingsvirksomhed) og andre erhverv (især service), der
indgår med betydeligt vægt i det private forbrug, dvs. i nettoprisindeksene. Samtidig er der tendens til, at de relative
lønninger i servicesektoren er lavere i lande med et lavt lønniveau end i fx Danmark, hvor lønniveauerne i
fremstillingsvirksomheder og i servicesektoren er nogenlunde det samme.
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I Konkurrenceredegørelserne er problemet løst ved alene at sammenligne Danmark med 8 andre EU-lande med
tilnærmelsesvist samme velstandsniveau som Danmark. Imellem disse lande kan lønforskelle kun forklare en mindre
del af forskellene mellem nettopriserne.

Når man som i denne sammenligning inddrager næsten alle OECD-landene er det imidlertid nødvendigt at foretage en
lønkorrektion. Ideelt set burde en sådan korrektion inddrage oplysninger om lønningerne i såvel
fremstillingsvirksomhed som i servicesektorerne, men der er kun tilgængelige data for fremstillingssektorerne. Det
betyder i praksis, at såvel de ukorrigerede nettopriser som de lønkorrigerede nettopriser bliver behæftet med såvel
teoretiske som datamæssige problemer og derfor bør fortolkes varsomt.

Der foretages to prissammenligninger, én hvor nettopriserne korrigeres for lønomkostninger, og én hvor nettopriserne
ikke korrigeres for lønomkostninger. For at få en samlet vurdering af priserne gives point i begge prissammenligninger.
Der gives 100 point for laveste prisindeks og 0 point for højeste prisindeks. Resten af pointene fordeles lineært i
intervallet 0-100. Data er gældende for 2003. Herefter er pointene blevet vægtet sammen i et samlet indeks for
nettopriser, hvor nettopriserne vægter en tredjedel og det lønkorrigerede lønindeks to tredjedele.

Prisniveauet er fundet ved OECDs indeks for valutakorrigerede Purchasing Power Parities (PPP), som er blevet justeret
for indirekte skatter (moms og afgifter). PPP-indekset viser hvad en veldefineret kurv af varer koster i de enkelte
lande, og er derfor oplagt at bruge til at sammenligne prisniveauet. For at kunne sammenligne over lande er det
nødvendigt at trække de indirekte skatter fra prisindekset. Den indirekte skattesats findes ved at gange skattesatsen
for varer og tjenester i procent af BNP med BNP og dernæst dele med privat og individuelt offentligt forbrug. Dermed
fremkommer den skattesats som forbrugerne betaler for varer og tjenester. Nettoprisindekset fremkommer ved at
gange PPP-indekset med 1 minus skattesatsen. Netto PPP = (1-S)*PPP.

Lønindekset er hentet fra U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. Lønindekset indregner udgifter til løn
+ arbejdsgivers udgifter til sociale forsikringer samt andre arbejdsskatter. Lønindekset gælder for
fremstillingssektoren. I praksis beregnes indekset i en lineær regressionsanalyse ved at se på, hvor meget
prisniveauet afviger givet lønniveauet.

Figur 2.1: Forholdet mellem nettopriser og lønninger (2003)

Kilde: US department of labour, Bureau of labour statistics, OECD National accounts, OECD Revenue Statistics og
OECD PPP.

Modellen er meget signifikant og har en forklaringsgrad på 71,79 pct., hvilket betyder at knap 72 pct. af prisniveauet
kan forklares af lønniveauet for de lande som er med i undersøgelsen. For de lande hvor der er oplysninger om både
priser og lønninger, kan der efterfølgende beregnes, hvad prisniveauet burde være givet lønniveauet. Forskellen
mellem det faktiske prisniveau og modellens prisniveau, giver det lønkorrigerede prisindeks.

Der foretages to prissammenligninger, én hvor nettopriserne korrigeres for lønomkostninger, og én hvor nettopriserne
ikke korrigeres for lønomkostninger. For at få en samlet vurdering af priserne gives point i begge prissammenligninger.
Der gives 100 point for laveste prisindeks og 0 point for højeste prisindeks. Resten af pointene fordeles lineært i
intervallet 0-100. Data er gældende for 2003. Herefter er pointene blevet vægtet sammen i et samlet indeks for
nettopriser, hvor nettopriserne vægter en tredjedel og det lønkorrigerede lønindeks to tredjedele.
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2.1.3 Offentlig regulering

Hensyn til fx miljø, forsyningssikkerhed eller en garanteret høj kvalitet af et produkt kan gøre det nødvendigt med
offentlig regulering af et marked. Nogle former for offentlig regulering har den ulempe, at det hæmmer konkurrencen
på markedet.

Målet for offentlig regulering er baseret på data fra OECD, som med jævne mellemrum laver undersøgelser og
evaluerer de enkelte lande[6]. Oplysningerne stammer fra spørgeskemaundersøgelser, OECD-studier og – statistikker.
Indikatoren er et vægtet gennemsnit, som OECD har foretaget over følgende delindikatorer:

Omfang af offentlig erhvervsvirksomhed (0-6 point)
Størrelse af offentlig erhvervsvirksomhed (0-6 point)
Direkte kontrol over virksomheder (0-6 point)
Priskontrol (0-6 point)
Love og kontrolregulering (0-6 point)
Licenser og tilladelser (0-6 point)
Kendskab til regler og regelforenklinger (0-6 point)
Administrative byrder ved opstart af et selskab (0-6 point)
Administrative byrder ved opstart af enkeltmandsvirksomhed (0-6 point)
Sektorspecifikke administrative byrder (0-6 point)
Regelskabte adgangsbarrierer (0-6 point)
Konkurrenceretlige undtagelser (0-6 point)
Adgangsbarrierer for udenlandsk ejerskab (0-6 point)
Diskriminerende procedurer (0-6 point)
Told (0-6 point)
Reguleringsbarrierer (0-6 point)

Ved hver indikator har landene hver især fået point fra 0 til 6. Et land, der har fået 0 point, er ensbetydende med, at
landets regulering ikke hæmmer konkurrencen, mens 6 er ens betydende med at reguleringen hæmmer
konkurrencen.

Omfanget af offentlig erhvervsvirksomhed fortæller, hvor udbredt den offentlige ejede erhvervsvirksomhed er indenfor
24 forskellige sektorer. Jo flere sektorer med offentlig erhvervsvirksomhed, des større er risikoen for, at konkurrencen
ikke fungerer optimalt.

Størrelsen af offentlig erhvervsvirksomhed måles ved hvor stor andel de offentlige ejede erhvervsvirksomheder
bidrager med til BNP. Hvis andelen er stor, er der større risiko for at konkurrencen i de forskellige sektorer skades.

På samme måde måler indikatoren for Direkte kontrol over offentlig erhvervsvirksomhed den politiske indflydelse i
offentlige erhvervsvirksomheder. Den ser på om offentlige erhvervsvirksomheder skal have godkendt eller eventuelt
orientere den offentlige ejer om strategiske beslutninger. Hvis dette er tilfældet, må det forventes, at den offentlige
ejer har mulighed for at præge virksomhedens strategiske beslutninger. Derved er der en risiko for, at virksomheden
bliver drevet ud fra andre principper end de rent markedsøkonomiske.

Indikatoren for Priskontrol måler, om der er kontrol med priser i fire forskellige sektorer[7]. Priskontrol kan betyde, at
markedsforholdene bliver fordrejet med deraf følgende ineffektiv ressourceudnyttelse. Et land får derfor en score tæt
på 0, hvis der kun er ringe eller ingen priskontrol. Det skal dog tilføjes, at der kan være gode argumenter for at have
priskontrol. Det kan fx være tilfældet i perioden lige efter, en sektor er liberaliseret. Det kan således i en kortere
periode være nødvendigt at kontrollere priserne, så den tidligere monopolvirksomhed ikke har mulighed for at
misbruge en dominerende position på markedet (dette er fx tilfældet på det danske telemarked).

Love og kontrolregulering kan hæmme konkurrencen, hvis myndighederne ikke er forpligtiget til at opgøre effekten af
alternativ regulering. Desuden kan der ske forvridninger internt i en sektor, hvis der er specifikke krav til sektoren.
Det kan eksempelvis være en lukkelov for detailhandlen eller krav til fly- eller togselskaber, at de skal udbyde ruter til
yderkantsområder eller til bestemte grupper for at få kontrakter.

Krav om licenser og tilladelser for at etablere sig på et marked begrænser konkurrencen ved at begrænse adgangen
til markedet. Det er derfor vigtigt, at udstedelsen af licenser og tilladelser sker på den for virksomheden mest enkle
måde, således at ingen virksomheder af administrative årsager afstår fra at søge en licens eller tilladelse. Indikatoren
for licenser og tilladelser indeholder tre forskellige forhold om ansøgning og tildeling af licenser og tilladelser.

Manglende kendskab til reguleringen og kompliceret regulering af et marked kan hæmme en virksomhed i
konkurrence med andre virksomheder. Indikatoren for kendskab til regler og regelforenkling indeholder bl.a. målinger
af informationsarbejdet i forbindelse med regulering.

Store administrative byrder ved opstart af et selskab kan virke som en adgangsbarriere for nye virksomheder på
markedet og dermed hæmme konkurrencen. Mange procedurer, lang ekspeditionstid og store omkostninger ved
opstart af en virksomhed kan således hæmme den potentielle konkurrence på et marked. Det er bl.a. disse forhold,
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der er vurderet i OECD-landene ved opstart af hhv. et selskab, og ved opstart af en enkeltmandsvirksomhed.

Indikatoren for sektorspecifikke administrative byrder indeholder mål for de administrative byrder, som sektorerne
transport af gods ad landevej og detailhandel er udsat for.

Hvis antallet af virksomheder med tilladelse til at konkurrere på et marked er begrænset som følge af lov eller anden
for offentlig regulering er der stor risiko for, at det begrænser konkurrencen. Indikatoren for regelskabte
adgangsbarrierer måler dette for de enkelte sektorer i landene.

Konkurrencelovgivningen kan undtage adfærd betinget af offentlig regulering fra den generelle konkurrencelovgivning,
ligesom offentlig kontrolleret virksomhed kan være undtaget fra konkurrencelovgivningen. Begge forhold måles i
indikatoren for konkurrenceretlige undtagelser.

Offentlig regulering kan gøre det svært for udenlandske virksomheder at tage konkurrencen op på det nationale
marked. Det gælder fx hvis ny regulering ikke er tilgængelig på internationalt niveau, eller hvis udenlandske
virksomheder ikke kan afhjælpes for andre virksomheders konkurrencebegrænsende adfærd gennem enten
konkurrencemyndighederne, handelspolitiske myndigheder eller privatretlige institutioner. Dette måles af indikatoren
for diskriminerende procedure. På samme måde kan en høj told virke afskærmende for udenlandske virksomheder.
Adgangsbarrierer for udenlandsk ejerskab kan også direkte medføre mindre konkurrence, idet staten kan fastsætte et
loft for, hvor meget af en virksomhed kan være udenlandsk ejet.

Alt for ensidig national regulering kan på samme måde som told skade muligheden for effektiv konkurrence. For at
undgå dette kræves det, at man også tænker internationalt, når reguleringen af et marked skal indføres eller fornyes.
Indekset for Reguleringsbarrierer indeholder mål om dette.

Data er rekalkuleret til undersøgelsen, så målet viser hvor lidt offentlig regulering, der er i det enkelte land i pct. Jo
mindre offentlig regulering der er i et land, desto bedre er mulighederne for konkurrencen, og desto flere point har
landet fået. Pointene bliver derfor fordelt ud fra hvor stor en procentsats de enkelte lande har opnået i afregulering af
konkurrencen.

2.2 Konkurrence om offentlige opgaver

Konkurrencen om offentlige opgaver, som vægter 15 pct. i det samlede indeks, er et mål for, i hvilken grad
konkurrenceudsættelse anvendes i det offentlige. Konkurrencen om offentlige ydelser er derfor forsøgt sammenlignet.
Det er sket ved at se på offentlig licitation og udbud og graden af frit brugervalg. Desuden er liberalisering og
privatisering af forsyningstjenesterne også inkluderet i indekset.

Offentlige opgaver kan konkurrenceudsættes på flere forskellige måder. Udlicitering, udbud af offentlige opgaver,
mulighed for frit brugervalg og benchmarking af fx omkostninger er bare nogle af disse måder. I denne undersøgelse
er data for udlicitering, udbud af offentlige opgaver, graden af frit valg og liberaliseringen og privatisering af
forsyningstjenesterne brugt.

2.2.1 Offentlig udlicitering

Data for offentlig udlicitering er fra en OECD-rapport om modernisering af den offentlige sektor.[8] Data er baseret på
offentlige finansstatistikker fra 2003, og viser hvor stor en del af den offentlige service, der bliver udliciteret.

2.2.2 Udbud af offentlige opgaver

Udbud af offentlige opgaver giver mulighed for, at flere virksomheder kan byde ind på en opgave. Derved kan den
bedste og billigste løsning sikres. Men det er ikke alle offentlige opgaver, der med fordel kan sendes i udbud. Hvis en
opgave først er udbudt og udføres i henhold til en kontrakt med en vis løbetid, kan det være svært at omprioritere i
løbet af kort tid.

Data for offentligt udbud er fundet i bla. TED[9] og bearbejdet af Konkurrencestyrelsen. Alle udskrivninger fra
offentlige myndigheder, der overstiger visse kontraktværdier, skal offentliggøres i hele EU. Offentliggørelsen sker i
TED-databasen (Tenders Electronic Daily), der er en database, hvori der dagligt gøres ca. 500 forskellige dokumenter
tilgængelige, såsom udbud, forhåndsmeddelelser, tildelte ordrer, almindelige oplysninger, berigtigelser osv.

Størrelsen af kontraktværdierne, hvorfra en udbudsbekendtgørelse skal offentliggøres i hele EU, er fastlagt i
EU-direktiverne, jf. tabel 2.

Tabel 2: Udbud, der offentliggøres i TED-databasen

Kontraktens art Tærskelværdi EU-direktiv

Bygge- og anlægskontrakter over 5.000.000
EUR

Direktiver vedrørende bygge- og
anlægskontrakter: 93/37/EØF
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Det er ikke alene EU-udbud, der offentliggøres i TED-databasen. Der offentliggøres også udbud/kontrakter i henhold
til WTO-aftalen, der er indgået mellem 25 WTO-medlemmer.

Datagrundlaget er andelen af offentligt indkøb i EU-udbud, hvilket gør data sammenligneligt over landene.

Efter at have givet de enkelte lande point efter lineær interpolation er de to variable, udbud af offentlige opgaver og
offentlig udlicitering, lagt sammen til en indikator, mål for offentlige opgaver.

2.2.3 Graden af frit brugervalg

Frit brugervalg er én ud af flere måder til at øge konkurrencen om offentlige opgaver. Frit brugervalg betyder, at
borgere har mulighed for at vælge mellem leverandører af en given serviceydelse, fx læge, skole eller plejehjem. Frit
brugervalg dækker både over muligheden for at vælge mellem to offentlige leverandører eller muligheden for at vælge
mellem en offentlig og en privat leverandør. For at der er tale om et reelt valg, er det naturligvis vigtigt, at borgeren
får samme offentlige tilskud, uanset om der vælges en privat eller offentlig leverandør.

Frit brugervalg er med til at sikre, at gode og effektive leverandører har mange kunder, mens dårlige leverandører kun
har få kunder. Derved skabes incitamenter for leverandørerne til hele tiden at yde en god service og være på forkant
med udviklingen.

Data for graden af frit brugervalg er også fra en OECD-rapport[10], da konkurrencestyrelsens egne data på området
kun dækker EU-landene.

2.2.4 Forsyningstjenesterne

Liberalisering og privatisering af forsyningstjenesterne er også en vigtig faktor for konkurrence, da omsætningen på
området er betragteligt. Data er fra OECD[11] som laver hyppige undersøgelser på området.

Forsyningstjenester er normalt karakteriseret ved at være af stor betydning for forbrugerne, fx forsyning af vand, el,
telefoni og post. For at sikre, at alle borgere bliver tilbudt disse tjenester, og at dette sker til rimelige priser, har de
fleste lande tidligere haft statsmonopoler til at udbyde disse tjenester. I de seneste årtier har flere lande dog åbnet op
for konkurrence på flere af disse områder. Det er sket både ved at tillade andre udbydere af tjenesten og ved at
privatisere monopolvirksomheden (dette er fx sket i Danmark indenfor telemarkedet).

OECD har i databasen ”Regulatory reform database” bl.a. indsamlet oplysninger om graden af regulering af nogle
enkle forsyningstjenester. Oplysningerne i databasen stammer fra spørgeskemaundersøgelser, OECD-studier og
–statistikker.

2.3 Intensitet af lokal konkurrence

Intensitet af lokal konkurrence, som vægter 25 pct. i det samlede indeks, er beregnet af Word Economic Forum[12]. I
undersøgelsen er virksomhedsledere blevet anmodet om at vurdere intensiteten af lokal konkurrence. De har taget
stilling til, i hvilken grad prisnedsættelser er sjældne, og hvorvidt markedslederen ofte udskiftes. Spørgsmålet er
udformet således: ”Competition in the local market is (1=limited in most industries and price-cutting is rare,
7=intense in most industries as market leadership changes over time)”. Skalaen går altså fra 1 til 7.

3. Generelt om internationale indikatorer

Undersøgelsen skal tages med betydelige forbehold. Ud over at datagrundlaget ikke er komplet for alle lande, er det
mere et estimat for konkurrencen end et direkte mål. Men på trods heraf passer landenes placeringer godt overens
med tidligere undersøgelser og med Konkurrencestyrelsens forventninger.

De point, landene har fået, er et udtryk for den relative forskel mellem landene og ikke et absolut mål for
konkurrencen. Derfor er det også vanskeligt at sige, om konkurrencen generelt er blevet bedre i de enkelte lande.

4. Skøn for manglende observationer

For at kunne foretage en samlet måling for de internationale indikatorer har det været nødvendigt at udlede et skøn
for de indikatorer, som mangler for de enkelte lande. Det beregnede skøn tager hensyn til to væsentlige forhold. For
det første tages hensyn til, hvordan landets score er på de øvrige indikatorer inden for samme indsatsområde. For det
andet tages hensyn til både niveauet og spredningen af de andre landes score for den manglende indikator.

Når der mangler en indikator for et land, beregnes først gennemsnittet for placeringen af landets øvrige indikatorer
mellem den største og mindste score under hver indikator. På baggrund af den største og mindste score for den
indikator som landet mangler, bruges landets gennemsnitlige placering på de øvrige indikatorer til at beregne et skøn.
Denne metode bruges for alle landene, og alle manglende observationer bliver udfyldt med de beregnede skøn.

Eksempel på beregnet skøn for manglende indikator

Det har ikke været muligt at finde oplysninger for Ungarn til brug for indikatoren om bruttooverskudsrater. Der er
derfor beregnet et skøn for Ungarn for denne indikator.
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Først beregnes gennemsnittet for placeringen af landets øvrige indikatorer mellem den største og mindste score under
hver indikator. Mindste score for priser og offentlig regulering af konkurrencen er hhv. 0 og 53, mens de største score
er hhv. 99 og 85, og Ungarns score er hhv. 73 og 67. Ungarns gennemsnitlige placering kan nu beregnes som:

 

 

 

For indikatoren bruttooverskudsrater er den største score 75, mens den mindste score er 8. Skønnet for Ungarns
indikator for bruttooverskudsrater kan derfor beregnes til 47 (0,5874*(75-8) + 8 = 47).
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korrek-
tion
6,33 %
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1 Belgien 74 45 89 75 77 75 28 100 64 64 86 76

2 Australien 56 54 77 69 85 70 52 89 75 73 86 74

3 UK 75 38 47 44 85 68 89 33 83 74 87 74

4 Holland 65 44 83 70 77 71 34 68 73 65 84 73

5 Tyskland 63 34 77 62 77 67 28 75 71 63 89 72

6 USA 70 30 37 35 83 63 72 84 76 77 90 72

7 Tjekkiet 47 97 100 99 72 73 0 100 51 50 74 70

8 Finland 58 40 78 66 78 67 44 63 61 58 81 69

9 Sverige 65 32 54 47 80 64 59 100 69 73 79 69

10 Danmark 63 26 69 55 82 67 37 45 73 60 79 69

11 Canada 56 51 68 63 80 66 36 33 69 55 81 68

12 Østrig 57 43 76 65 77 66 32 33 60 49 83 68

13 Spanien 52 58 65 63 73 63 38 33 66 54 79 65

14 New
Zealand

28 61 55 57 82 56 59 82 66 68 83 64

15 Island 57 30 - 51 83 64 45 24 60 50 74 64

16 Portugal 67 66 45 52 73 64 25 53 57 50 73 64

Baggrundspapir til kapitel 2: Opgørelse af konkurrenceintensiteten på t... http://www.kfst.dk/service-menu/publikationer/konkurrence-redegoerel...

8 af 9 21-08-2013 12:55



17 Ungarn 47 97 - 73 67 62 15 44 44 38 79 63

18 Frankrig 59 40 54 49 72 60 30 33 49 42 80 62

19 Italien 53 48 57 54 68 58 28 51 57 50 70 60

20 Grækenland 39 69 - 64 70 57 100 62 31 51 71 60

21 Norge 38 20 56 44 75 52 69 52 61 61 74 59

22 Polen 38 100 - 74 53 55 43 33 56 49 71 58

23 Irland 35 34 33 33 82 50 35 49 47 45 73 55

24 Mexico 8 49 55 63 63 45 28 33 54 44 69 51

25 Schweiz 28 0 0 0 72 33 67 66 54 59 69 46

[1] Analysen sammenligner følgende 25 OECD lande: Australien, Belgien, Canada, Danmark, Finland, Frankrig,
Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Mexico, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien,
Sverige, Tjekkiet, Tyskland, UK, Ungarn, USA og Østrig. Japan, Sydkorea, Tyrkiet, Slovakiet og Luxembourg blev
udeladt i sammenligningen grundet manglende data.

[2] I de tilfælde, hvor der ikke har været absolutte mål for indikatorerne, er landenes placering fundet ved hjælp af
lineær interpolation. Denne metode estimerer, hvor godt landene klarer sig i forhold til hinanden, hvor det bedste land
får tildelt 100 point og det dårligste 0 point.

[3] Se evt. baggrundsartikel vedr. velfungerende markeder på www.ks.dk

[4] Bruttooverskudsraten udtrykker bruttooverskuddet i pct. af bruttoværditilvæksten. Den viser, hvor meget af
kapitalapparatet der anvendes til forrentning af kapitalapparatet, aflønning af fremmedkapital, aflønning af
selvstændige og profit.

[5] Tilsvarende kan en høj kapitalintensitet for enkelte lande give overestimerede bruttooverskudsrater, men det har i
praksis ikke været muligt at justere for dette.

[6] Data til denne undersøgelse er hentet fra “Product Market Regulation in OECD Countries: 1998 to 2003,
Economics department working papers No. 419”. Observationen fra 2003 er brugt.

[7] Lufttransport, transport af vejgods, detailhandel og telekommunikation.

[8] Modernising Government – The Way Forward

[9] TED er EU's database for medlemslandenes offentlige udbud. Findes på hjemmesiden:
http://ted.publications.eu.int/official/

[10] OECD 2004 – Annual Review Denmark

[11] Conway, P. and G. Nicoletti (2006), ”Product market regulation in non-manufacturing sectors in OECD countries –
Measurements and highlights”, OECD Economics Departments Working Paper, forthcoming

[12] The Global competitiveness Report 2005-2006
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