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Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv støtter forslaget, som vil forsimple de administrative byrder for erhvervslivet for-

bundet med diverse indberetninger til statistiske myndigheder. Ifølge Kommissionens konsekvens-

analyse vil byrdereduktionen for så vidt angår de berørte erhvervsstatistikker samlet udgøre 13,5 

pct. Forslaget vil indebære, at i alt 10 forskellige retsakter erstattes af én. I denne proces sker der 

samtidig en harmonisering af forskellige definitoriske afgrænsninger, ligesom der generelt tilstræ-

bes en større grad af ensartethed på tværs af forskellige erhvervsstatistikker.  Det vil generelt øge 

datakvaliteten og anvendeligheden af erhvervsstatistikkerne. Dansk Erhverv støtter disse overord-

nede formål og det konkrete forslag til at opfylde dem.   

 

Specifikke bemærkninger 

Forslaget vil formentlig indebære et databrud i mange erhvervsstatistikker på grund af ændrede 

indsamlings- og opgørelsesmetoder. I den praktiske anvendelse af erhvervsstatistikkerne er det af-

gørende, at man kan udlede og analysere udviklinger over tid. Derfor betragter Dansk Erhverv det 

som absolut vitalt, at det statistiske grundlag revideres langt tilbage i tid, så der også efter imple-

menteringen af de statistiske omlægninger vil være tidsserier for erhvervsstatistikkerne. 

  

Forslaget vil givetvis betyde, at der skal ske en datamæssig strømlining på en række områder, ikke 

mindst hvad angår, hvorledes juridiske enheder inden for samme koncern behandles, navnlig i for-

hold til, hvorvidt de opgøres separat eller samlet under ét. Med andre ord vil funktioner, som i dag 
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opgøres separat, i større omfang end i dag kunne blive lagt ind under koncernen som et samlet hele, 

og derved også under koncernens samlede branchekode. En mulig effekt af dette kan blive, at ser-

vicesektorens omfang samlet set vil blive mindre og industrien tilsvarende større i samlede statisti-

ske opgørelser. Dansk Erhverv finder det vigtigt, at der i så fald gøres meget tydeligt opmærksom 

på, at det alene skyldes et databrud som følge af nye statistiske afgrænsninger, snarere end et reelt 

fald i servicesektorens omfang. Mere generelt er det vigtigt, at de forskellige specifikke beslutninger 

omkring afgrænsninger og lignende sker under hensyntagen til nødvendigheden af, at erhvervssta-

tistikker giver en retvisende beskrivelse af omfanget og forskydningerne imellem erhvervslivets 

sektorer, herunder blandt andet af servicesektorens store og voksende betydning i samfundsøko-

nomien.  
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Malthe Munkøe 

Chefkonsulent, Politisk-økonomisk afdeling 
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