19. februar 2021

Eksperimentel statistik
Erhvervslivets udvikling

Færre nystartede virksomheder end for et år siden
Årets første måned havde færre nyoprettede virksomheder end i januar 2020. Det gælder
både for enkeltmandsvirksomheder og selskaber.
Antallet af nyetablerede virksomheder ligger fortsat på et lavt niveau. Den stigning, som man så
sidste år i januar måned for enkeltmandsvirksomheder, kom også til udtryk i år, og selvom der for
de personligt ejede virksomheder var en noget lavere stigning end ved indgangen til 2020, holder
antal nystartede virksomheder af denne type sig fortsat på et forholdsvist højt niveau. Det er
fortsat inden for kurertjenester, at der starter op med nye virksomheder i stort omfang, hele 60 %
flere end i januar 2020. Ligeledes ses et højt niveau for personligt ejede virksomheder i brancherne ”Kombinerede serviceydelser” og ”Reklamebureauer”, som begge ligger over niveauet for
1 år siden med ca. 80 nyregistreringer pr. måned. Samlet er der inden for de seneste tre måneder
oprettet ca. 9 procent færre virksomheder end i samme periode for et år siden.
Nystartede virksomheder fordelt på selskaber og personligt ejerskab. Februar 2019 – januar 2021
160
140

Indeks, april 2019 = 100
Enkeltmandsvirksomhed og I/S

120

100
80
60

Selskaber

40
20
0
Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan.
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020
2021

Ser man på 10 branchegrupperingen og sammenligner antal nyregistrerede virksomheder de seneste tre måneder med samme periode for et år siden, er det kun Handel og transport mv, der er
på mindst samme niveau. Brancher inden for Offentlig administration, undervisning og sundhed
samt Kultur, fritid og anden service er faldet mest sammenlignet med samme brancheopgørelse
publiceret for en måned siden. For de to branchegrupper gælder, at tre-måneders sammenligningen er faldet med hhv. 17 og 16 procentpoint i forhold til offentliggørelsen for december 2020.
Brancher inden for Finansiering og forsikring er til gengæld steget med 14 procentpoint. Lavest
ligger brancher inden for Ejendomshandel og udlejning, som også har ligget lavest i de foregående publiceringer.
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Nystartede virksomheder i november 2020 - januar 2021 sammenlignet med november 2019 - januar 2020
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Baggrund
Oplysningerne om nystartede virksomheder er hentet i Danmarks Statistiks Erhvervsregister, der
er en udbygning af det Centrale Virksomhedsregister (CVR) med en række oplysninger om primært ejerforhold og økonomisk aktivitet. Analysen er baseret på de nye virksomheders registreringsdato, og der er set bort fra offentlige virksomheder og virksomheder, som lukkede igen inden
for 14 dage efter deres registrering. Data om momsregistrering er fra virksomhedernes registrering hos SKAT, mens oplysninger om ansatte baserer sig på eIndkomst data fra SKAT.
Det bemærkes, at dette er en eksperimentel statistik, der afspejler den allerseneste udvikling,
men som ikke indgår i Danmarks Statistiks Statistikprogram. Dette datagrundlag adskiller sig fra
den traditionelle opgørelse af reelt nye virksomheder, Erhvervsdemografien, ved at der kun ses
på nyregistreringer, og,ikke om virksomheden er en reelt ny virksomhed. De to opgørelsesformer
kan derfor ikke umiddelbart sammenholdes. Der kan læses mere om erhvervsdemografien her.
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