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DANSK ERHVERVS BRUG AF 
STATISTIK FRA DST

Michael H.J. Stæhr

Cheføkonom, Dansk Erhverv

DSt statistik anvendes i branche-
analyser til medlemmerne indenfor

• Handel, herunder detailhandel

• Rådgivning og videnservice

• Oplevelse og velfærd

• Transport

… desuden orienteres alle medlemmerne 
månedligt bredt om den generelle 
økonomiske udvikling i nøglevariable

Omfattende træk på Statistikbanken
Erhvervslivet på tværs

Erhvervsbeskæftigelsen Regionale analyser (arbejdssteder)

Køb og salg Brancheanalyser, inflationseffekter fra afgiftsændringer mv.

Firmastatistik Regionale- og brancheanalyser

Virksomhedernes udvikling Konkurser, prognoser, regionale analyser

Konjunkturbarometre Prognoser

Globalisering Analyse af datterselskaber mv.

Erhvervslivets sektorer

Detailomsætningsindeks Brancheanalyser

Resten Brancheanalyser

Priser og forbrug

Forbruger- og nettopriser Eksempelvis til beregning af priseffekter fra afgifter

Forbrugerundersøgelsen Økonomiske prognoser mv.

Biler Økonomiske prognoser mv.

… men også træk på ‘egne’ kilder

F.eks. produceres omsætningsstatistikker på så forskellige ting som

• Haveredskaber (plæneklippere forsk. typer, havefræsere, hækkeklippere osv.)

• Tandhjulsgear og gearmotorer, keglehjulsgear og keglehjulsgearmotorer, 
koblinger, kædetransmissioner osv.

• Pneumatikmotorer, pneumatikcylindre, proportionalventiler – flow- og 
trykregulerende

• Salg af bøger – trykte bøger/digitale udgivelser, skønlitteratur/faglitteratur osv.

• Salg af tilskudsdrikke/sonde ernæring, mælkebaserede/juicebaserede osv.

• Salg af diverse typer kameraer, via forskellige salgskanaler

• Golfbanestatistik – antal sløjfer/par-3 bane/intermediate bane,
antal medlemmer, antal runder/gæster/medlemmer

Arbejdsmarkedet
Eksempel på dele af en brancheanalyse, hvor ‘Erhvervslivet på tværs’ 
fra DSt benyttes sammen med en særkørsel fra DSt

Antal fuldtidsbeskæftigede i arkitektbranchen og denne udvikling 
sammenlignet med erhvervslivet generelt, indeks (2009K1=100)

Prisudviklingen
Eksempel på anvendelsen af forbruger- og nettoprisindekset til at vurdere 
priseffekten fra halveringen af afgiften på sodavand fra 1. juli 2013

Prisudviklingen for Sodavand, mineralvand og juice, jan-12 til aug-13
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Danmark en serviceøkonomi mht. produktion

… og mht. beskæftigelse

Beskæftigelsesudviklingen fordelt på 
hovederhverv, 1995-2010 (1995=100)

Eksporterende serviceindustrier

Udviklingen i detailomsætningsindekset

Udviklingen i detailhandel sammenlignet med beklædning mv. i perioden 
januar 2006 til juli 2013 – renset for prisudvikling og sæsonudsving, indeks 
2010=100

Ønsker til nye tal og udvidelser

• Vi savner månedlige beskæftigelsestal – p.t. kommer de kun kvartalsvist

• Ønske om, at tabeller om arbejdsmarkedet og firmastatistik var 
brancheopdelt på det mest detaljerede niveau

Generelt kunne brugen af dropdown-menuerne for hver variabel udbygges meget mere.

Nedenstående billede er taget fra input-outputtabellen NATIO1N. Her er alle branchekoder tilgængelig, 
og man kan selv, ved hjælp af udvælgelseslister, få de detaljeringsgrader, som  man vil have. Denne 
struktur og disse valgmuligheder ville være fantastiske at have i mange flere tabeller (ikke blot dem der 
har med branchekoder at gøre).


