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Indledning 
Nationalbanken offentliggør løbende et indeks over udviklingen i kro-
nens styrke, det effektive kronekursindeks, og indeks over dansk indu-
stris konkurrencesituation, det reale effektive kronekursindeks. Ændrin-
ger i handelsmønstrene gør det nødvendigt med mellemrum at revidere 
de vægte, hvormed de enkelte valutaer sammenvejes i indeksene. Ne-
denfor præsenteres 2009-vægtene. Den sidste vægtrevision er dokumen-
teret i Pedersen (2004). 

 
2009-vægte 
Sammenholdt med vægtsættet fra 2002 er de væsentligste ændringer, 
at den kinesiske valuta, yuan, med en fordobling af sin vægt nu er den 
fjerdevigtigste valuta i det effektive kronekursindeks, jf. tabel 1. På såvel 
eksport- som importsiden er samhandlen med Kina øget. Omvendt er 
vægten til pundet reduceret markant, også her på både import- og eks-
portsiden. Storbritannien er i det nye vægtsæt kun Danmarks femtestør-
ste samhandelspartner mod tidligere den næststørste.  

De øvrige ændringer i vægtsættet er små. Generelt er vægtene til lan-
dene i Østeuropa øget, mens den er faldet til mange af landene i euro-
området, herunder Tyskland. Samhandlen med euroområdet er i det nye 
vægtsæt 48 pct. mod tidligere 51 pct. Også i en længere horisont er 
vægten til euroområdet faldet. Det ændrer ikke ved, at langt hovedpar-
ten af den danske handel sker med lande, som geografisk ligger tæt på, 
men samhandlen bliver som følge af globaliseringen stadig mere diversi-
ficeret.  

    
Om vægtrevisionen 
Der er ikke foretaget metodemæssige ændringer i forbindelse med vægt-
revisionen. Antallet af lande i vægtberegningen er uændret 27. Krone-
kursindekset er kædet på det hidtidige indeks pr. 8. april 2010 og gælder 
fremadrettet fra den dato. Der er således ikke revisioner af de tidligere 
offentliggjorte tal.   
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Beregningerne tager udgangspunkt i industrivarehandlen. Den samlede 
vægt findes ved at sammenveje et vægtsæt for importen, bilaterale im-
portvægte, med et vægtsæt for eksporten, dobbeltvejede eksportvægte, 
jf. nedenfor. Eksportsiden har i det nye vægtsæt fået større vægt i for-
hold til importsiden, så eksporten nu vejer 2/3 og importen 1/3. Det af-
spejler, at 2/3 af industriens produktion nu går til eksport.  

At eksportvægtene er dobbeltvejede, betyder, at der tages hensyn til, 
at danske eksportører konkurrerer med et givet land ikke blot på lan-
dets hjemmemarked, men også på tredjemarkeder. For en nærmere be-
skrivelse af den anvendte metode, se Pedersen (1998).  

Til beregning af de dobbeltvægtede eksportvægte opstilles en han-
delsmatrix over samhandlen med industrivarer mellem de 27 inkludere-

VÆGTE TIL NATIONALBANKENS EFFEKTIVE KRONEKURS Tabel 1

 
Dobbeltvejede 
eksportvægte

Bilaterale 
importvægte 

2009-
vægte    

 
 

65,4 
 

34,6 
 

100 
2002-
vægte 

1995-
vægte 

1989-
vægte 

Tyskland (DEM) ...............  16,4 26,0 19,8 21,0 27,4 25,6 
Sverige (SEK) ...................  5,9 16,3 9,5 9,0 9,4 11,7 
USA (USD) ........................  12,2 3,3 9,1 8,6 7,5 8,7 
Kina (CNY) .......................  6,9 9,2 7,7 3,6 - - 
Storbritannien (GBP) ......  7,1 6,2 6,8 10,4 8,6 9,8 
Frankrig (FRF) ..................  6,1 4,1 5,4 6,4 7,0 6,8 
Holland (NLG) .................  3,8 7,6 5,1 5,3 5,5 4,6 
Italien (ITL) ......................  5,2 4,0 4,8 5,1 5,4 5,3 
Belgien (BEF) ...................  3,7 4,7 4,1 4,1 3,8 3,5 
Japan (JPY) ......................  5,4 0,7 3,8 3,9 5,9 6,7 
Norge (NOK) ...................  4,2 2,4 3,6 3,7 3,7 3,9 
Polen (PLN) ......................  2,4 3,2 2,6 1,9 1,5 - 
Spanien (ESP) ..................  3,2 1,4 2,6 2,5 1,8 1,8 
Finland (FIM) ...................  2,3 2,2 2,2 2,5 3,1 3,6 
Sydkorea (KRW) ..............  2,5 0,5 1,8 1,4 1,4 - 
Schweiz (CHF) .................  1,8 1,4 1,6 1,9 2,4 2,7 
Østrig (ATS) .....................  1,7 1,4 1,6 1,7 1,6 1,7 
Tjekkiet (CZK) .................  1,5 1,5 1,5 0,8 0,4 - 
Hongkong (HKD) ............  1,8 0,4 1,3 1,2 - - 
Irland (IEP) .......................  1,3 1,4 1,3 1,7 0,9 0,7 
Ungarn (HUF) ..................  1,0 1,0 1,0 0,8 0,3 - 
Canada (CAD) .................  1,3 0,2 0,9 0,7 0,5 0,7 
Australien (AUD) ............  0,9 0,1 0,6 0,5 0,5 0,5 
Portugal (PTE) .................  0,5 0,6 0,6 0,7 0,9 1,0 
Grækenland (GRD) .........  0,4 0,2 0,4 0,3 0,3 0,4 
Island (ISK) ......................  0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 
New Zealand (NZD) ........  0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Euroområdet (EUR) ........  44,7 53,6 47,8 51,3 57,7 55,0 

Anm.: Det samlede vægtsæt, 2009-vægte, fremkommer som et vejet gennemsnit af den dobbeltvejede eksportvægt og
den bilaterale importvægt. Eksporten indgår med en vægt på 65,4 pct., beregnet som industrieksportens andel af 
produktionsværdien i fremstillingserhverv. Ved sammenvejning af eksport- og importvægtene til det samlede 
vægtsæt er anvendt flere decimaler end vist i tabellen. Rækkerne er sorteret efter 2009-vægte. 

Kilde: OECD, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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de lande. Matricen er baseret på 2006-tal, da de er de seneste offentlig-
gjorte fra OECD. De bilaterale import- og eksportvægte er 2009-tal. Be-
tydningen heraf vurderes at være begrænset. Dels ændrer de internatio-
nale handelsmønstre sig kun langsomt, dels fanges ændringerne et 
langt stykke hen ad vejen af de bilaterale vægte. Vægten til specielt 
Kina er dog nok et underkantsskøn, da Kinas betydning i disse år vokser 
stærkt på alle markeder.  

For lande, som geografisk ligger langt fra Danmark, er den dobbeltve-
jede eksportvægt typisk større end den bilaterale, jf. tabel 2. Det gælder 
fx for de asiatiske lande som Kina, Japan, Korea og Hongkong. Det af-
spejler, at de er store eksportører til alle verdens lande og dermed kon-
kurrenter til dansk industri på mange tredjemarkeder. Den direkte bila-
terale samhandel er derimod typisk af mindre betydning. Det gælder i 
mest udpræget grad for Hongkong, hvor den dobbeltvejede eksport-
vægt er over fire gange større end den bilaterale.  

 

BILATERALE OG DOBBELTVEJEDE EKSPORTVÆGTE Tabel 2

 Bilaterale Dobbeltvejede 

Tyskland (DEM) ...............................................  18,6 16,4 
USA (USD) ........................................................  9,7 12,2 
Storbritannien (GBP) ......................................  7,8 7,1 
Kina (CNY) .......................................................  3,3 6,9 
Frankrig (FRF) ..................................................  5,8 6,1 
Sverige (SEK) ...................................................  12,3 5,9 
Japan (JPY) ......................................................  2,0 5,4 
Italien (ITL) ......................................................  3,3 5,2 
Norge (NOK) ...................................................  8,8 4,2 
Holland (NLG) .................................................  5,1 3,8 
Belgien (BEF) ...................................................  2,3 3,7 
Spanien (ESP) ..................................................  3,4 3,2 
Sydkorea (KRW) ..............................................  0,9 2,5 
Polen (PLN) ......................................................  2,8 2,4 
Finland (FIM) ...................................................  2,9 2,3 
Hongkong (HKD) ............................................  0,4 1,8 
Schweiz (CHF) .................................................  1,4 1,8 
Østrig (ATS) .....................................................  1,1 1,7 
Tjekkiet (CZK) .................................................  1,4 1,5 
Canada (CAD) .................................................  0,9 1,3 
Irland (IEP) .......................................................  1,9 1,3 
Ungarn (HUF) ..................................................  0,9 1,0 
Australien (AUD) ............................................  1,2 0,9 
Portugal (PTE) .................................................  0,5 0,5 
Grækenland (GRD) .........................................  0,7 0,4 
Island (ISK) .......................................................  0,5 0,2 
New Zealand (NZD) ........................................  0,3 0,2 

Euroområdet (EUR) ........................................  45,6 44,7 

Anm.: Rækkerne er sorteret efter de dobbeltvejede vægte.  
Kilde: OECD, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Det omvendte forhold gør sig gældende for nærmarkederne. Her er det 
den direkte eksport, der dominerer, og den bilaterale eksportvægt over-
stiger den dobbeltvejede. Det ses bl.a. for Sverige og Norge. Det er sam-
me mønster som i tidligere vægtsæt.  

 
VÆGTE TIL BEREGNING AF REALE EFFEKTIVE VALUTAKURSER   

En real effektiv valutakurs viser en relativ løn eller pris i samme valuta og 
er dermed et mål for konkurrenceevne. For en beskrivelse af de reale ef-
fektive kronekurser offentliggjort af Nationalbanken, se Pedersen (1996).    

I vægtberegningerne indgår kun industrivarehandel, SITC 5-9. Indu-
strieksporten udgør 70 pct. af den samlede danske vareeksport, og 45 
pct. af den samlede eksport, der også omfatter tjenester. Se Pedersen 
(2007) for beregning af et vægtsæt, der inkluderer tjenestehandel.  

Til beregning af reale effektive kronekurser anvendes samme vægtsæt 
som til beregning af den effektive kronekurs, men ekskl. Kina og Hong-

 

VÆGTE TIL NATIONALBANKENS REALE EFFEKTIVE KRONEKURSER Tabel 3 

 2009-vægte 2002-vægte 1995-vægte 1989-vægte 

Tyskland (DEM) ....................................  21,5 22,3 27,4 25,6 
Sverige (SEK) ........................................  10,4 9,4 9,4 11,7 
USA (USD) .............................................  10,1 9,0 7,5 8,7 
Storbritannien (GBP) ...........................  7,5 10,9 8,6 9,8 
Frankrig (FRF) .......................................  5,9 6,7 7,0 6,8 
Holland (NLG) ......................................  5,7 5,6 5,5 4,6 
Italien (ITL) ...........................................  5,3 5,4 5,4 5,3 
Belgien (BEF) ........................................  4,5 4,3 3,8 3,5 
Japan (JPY) ...........................................  4,2 4,1 5,9 6,7 
Norge (NOK) ........................................  4,0 3,9 3,7 3,9 
Polen (PLN) ...........................................  2,9 2,0 1,5 - 
Spanien (ESP) .......................................  2,8 2,6 1,8 1,8 
Finland (FIM) ........................................  2,5 2,6 3,1 3,6 
Sydkorea (KRW) ...................................  2,0 1,5 1,4 - 
Schweiz (CHF) ......................................  1,8 2,0 2,4 2,7 
Østrig (ATS) ..........................................  1,7 1,8 1,6 1,7 
Tjekkiet (CZK) ......................................  1,6 0,8 0,4 - 
Irland (IEP) ............................................  1,4 1,8 0,9 0,7 
Ungarn (HUF) .......................................  1,1 0,8 0,3 - 
Canada (CAD) ......................................  1,0 0,7 0,5 0,7 
Australien (AUD) .................................  0,7 0,5 0,5 0,5 
Portugal (PTE) ......................................  0,6 0,7 0,9 1,0 
Grækenland (GRD) ..............................  0,4 0,3 0,3 0,4 
Island (ISK) ...........................................  0,2 0,2 0,1 0,2 
New Zealand (NZD) .............................  0,2 0,1 0,1 0,1 
Kina (CNY) ............................................  - - - - 
Hongkong (HKD) .................................  - - - - 

Euroområdet (EUR) .............................  52,3 54,1 57,7 55,0 

Anm.: Rækkerne er sorteret efter 2009-vægtene. 
Kilde: OECD, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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kong, jf. tabel 3. Vægtsættet renormeres, så vægtene stadig summer til 
100. Grunden til, at der ses bort fra Kina og Hongkong, er, at der ikke 
umiddelbart findes sammenlignelig lønstatistik for disse lande.  

Vægtene til beregning af de reale effektive kurser er kun revideret i 
mindre omfang. Størst er ændringen for Storbritannien, hvis vægt er fal-
det en del.  

Synet på udviklingen i lønkonkurrenceevnen over det seneste årti æn-
dres ikke, hvis der regnes tilbage i tid med det ny vægtsæt, jf. figur 1. I 
praksis kædes indeksene, og de historiske tal revideres ikke.  

Et stigende indeks indikerer en svækkelse af den danske konkurrence-
evne. Den lidt mindre stigning i den alternative beregning med de nye 
vægte skyldes hovedsagelig den øgede vægt til de østeuropæiske lande, 
hvor lønudviklingen i perioden har været betydeligt stærkere end her-
hjemme.   

 

UDVIKLINGEN I LØNKONKURRECEEVNEN Figur 1 
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Anm.: 
 
 
Kilde: 

Reale effektive kronekurser, dvs. relativ løn i samme valuta. En stigning i indekset indikerer en svækkelse af den 
danske lønkonkurrenceevne. 2009-vægtene er her benyttet til at beregne den reale effektive kronekurs med løn 
som deflator tilbage i tid. I de offentliggjorte tal kædes indeksene, og historiske tal (blå kurve) revideres ikke.    
OECD, Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 
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