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Fraværende: Michael Lund Nielsen (Finansministeriet), Frederik I. Pedersen (AE-rådet), Dorte Høeg Koch 
(Erhvervs- og Vækstministeriet, Thomas Søby (Landbrug og Fødevarer) 
 
1. Velkomst, godkendelse af dagsorden og af referat fra sidst 

 
Herunder præsentationsrunde. 
Dagsorden og referat godkendt, med en enkelt ændring til dagsorden (punkt 3 og 4 byttet om). 
Finn Jensen meddelte at Søren Schiønning Andersen er tiltrådt som ny afdelingsdirektør for Erhvervsstatistik, efter 
Hilmar Bojesen som gik på pension i sommers. 
 
2. Dansk Metals brug af tal fra DST 

 

Se også slides. 
Allan Lyngsø Madsen fortalte om Dansk Metals store brug af tal fra DST, bl.a. som reference til deres egen løn- og 
ledighedsstatistik, til at klæde lokalafdelinger og tillidsfolk på, ifm. overenskomstforhandlinger og konjunk-
turvurdering. De mest brugte statistikker er Industriens produktion og omsætning, FIKS, konjunkturbarometrene, 
industriens lagre, producentprisindekset og nationalregnskabet. Ift. de månedlige indeks for industriens produk-
tion og omsætning er det et problem. at der er så store udsving, eksemplificeret ved vindmøllebranchen, at de er 
svære at fortolke og formidle.  
 
Dansk Metal havde været meget glade for temapublikationen om Industriens udvikling 2000-2012 (fra efteråret 
2013) og brugt den meget – efterlyser derfor mere af den slags, uafhængige analyser med garanti for kvalitet.   
 
Udvalget diskuterede ønsker til eventuelle kommende temapublikationer fra DST – Dansk Erhverv kunne godt 
tænke sig noget mere om servicesektoren, mens Allan Lyngsø nævnte byggebranchen.  
 
3. Bias i Industriens investeringsforventninger 

 

Se også slides. 
Erik Slentø forklarede, hvordan vi i DST er blevet opmærksomme på et bestemt mønster i besvarelserne til denne 
statistik. Respondenterne i virksomhederne bliver spurgt til deres investeringer i et givet år i alt 4 gange – i oktober 
året før, i marts og oktober i året, og i marts året efter. Der er en tydelig tendens til at 2. og 3. måling/svar vedr. et 
givet år er højere end de 2 andre. Kontakt med enkelte respondenter har givet nogle mulige forklaringer, ligesom 
det har vist sig, at også andre lande kan finde dette mønster i deres tilsvarende undersøgelser. Selvom tendensen er 
tydelig, er den ikke systematisk nok til umiddelbart at kunne korrigeres. Ifm. næste offentliggørelse (21. nov.) vil 
Nyt’en indeholde information om dette forhold, som skal tages i betragtning, når tallene fortolkes.  
 
Udvalget diskuterede mulige forklaringer på denne bias i svarene, og mulige løsningsmodeller – uden nogen klar 
konklusion. Formentlig vil det være nødvendigt med yderligere kontakt til respondenter for at klarlægge årsagen til 
dette mønster i svarene – før man evt. vil kunne afhjælpe den med fx tilretning af spørgeskema. 
 

4. Revision af beregningsmetoder for Industriens produktion og omsætning (IPO) 
 

Se også slides. 
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Søren Kühl Andersen fortalte om det igangværende arbejde med at omlægge beregningsmetoderne for IPO, som er 
blevet aktualiseret af de udfordringer indekset vedr. medicinalindustrien har haft det seneste halve års tid – og som 
har gjort, at Nyt’en er udkommet med ret store forbehold for denne branche og, som konsekvens, for det samlede 
industriindeks. 
DST planlægger at ændre den nuværende metode til at indregne lagerændringer i produktionen – da den har vist 
sig særligt følsom overfor udsving i prisindeks og i øvrigt beror på en forudsætning om meget nær sammenhæng ml. 
en given måneds prisindeks og lagrenes værdi ultimo samme måned. Derudover vil vi revidere opregnings-
metoden, dvs. beregningen af de vægte der bruges til at gange stikprøve-data op til den samlede population. 
Serierne vil blive tilbageregnet til 2000 med nye metoder, i starten af 2015. 
 
DST arbejder samtidig på at undersøge, i hvor høj grad der er sammenhæng ml. prisindeks (indberettede priser) og 
indberettede omsætningstal, da udregningen af produktionen som den deflaterede omsætning i høj grad beror på 
netop denne sammenhæng. Men bl.a. kan rabatter og andre justeringer, fx ved årsskiftet, påvirke omsætningen – 
men normalt ikke priserne, ligesom en virksomhed kan have forskellige priser til forskellige formål. 
 

5. Hvordan afgrænser vi i statistikkerne dansk industri? 

 
Se også slides. 
Ingeborg Vind fortalte om, hvordan der er forskellige måder at afgrænse ’dansk’ på i forskellige statistikker. I 
industri-statistikkerne er afgrænsningen af ’dansk’ baseret på et økonomisk ejerskabsprincip – danske industri-
virksomheders omsætning tælles med, uanset at den i nogle tilfælde stammer fra aktiviteter, der ikke foregår på 
dansk jord.  
Kortlægningen af danske virksomheders aktiviteter uden for landet er et meget aktuelt fokus-område i DST, 
specielt i forhold til at kortlægge store virksomheders produktion i lønarbejde i udlandet. Ligesom med udfor-
dringen omkring priser og omsætning, så er det et område, hvor DST arbejder på at have en tættere og mere 
koordineret dialog med de største indberettere.   
 

6. Kort nyt om statistikkerne 
 

Herunder: Orientering om forbedret dækning af detailhandel i detailomsætningsindekset 

Se også slides. 
Søren Kühl Andersen fortalte om DSTs igangværende arbejde med at forbedre dækningen af internethandel i det 
månedlige detailhandelsindeks. Internethandel er i de fleste tilfælde allerede omfattet af indekset, men statistikken 
kan ikke nu give et mål for den samlede internethandel – da kun en del af den opgøres i den særskilte internet-
handelsbranche, mens en anden væsentlig del henføres til de ’almindelige’ detailhandelsbrancher. Dette sker for 
virksomheder med både nethandel og butikker, hvor butikkerne udgør hovedaktiviteten. Samtidig har statistikken 
ingen oplysninger om nethandlens fordeling på varegrupper. Begge dele vil i løbet af 1. halvår 2015 ændre sig. Den 
nye forbedrede dækning er mulig, fordi DST har introduceret et nyt spm. på skemaet til den månedlige under-
søgelse, samt opdelt den eksisterende internethandelsbranche i mere detaljerede brancher ud fra varetype.  
 
Flere af udvalgets medlemmer tilkendegav stor interesse i de nye oplysninger i detailomsætningsindekset – samt i 
at DST derudover evt. kunne lave statistik om udenlandske netbutikkers salg til danskere, baseret på FIKS. 
 

7. Evt. 

 
Næste møde om et halvt år. Alle udvalgets medlemmer er velkomne til at foreslå emner til dagsordenen. 


