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Kort
sagsfremstilling

Formål
Bestyrelsen skal med afsæt i vedlagte rapportudkast (bilag 8.2) drøfte mulige hovedhistorier samt vinkling og kommunikation af hovedresultater i den publikation om
SMV’ernes tilstand, som bestyrelsen lancerer medio 2021.
Baggrund
Bestyrelsen godkendte d. 7. oktober 2020 analyseplanen for 2021, som bl.a. omfattede igangsættelse af et landsdækkende virksomhedspanel samt udarbejdelsen af en
årlig status på SMV’ernes tilstand.
Sidstnævnte skal bl.a. gøre status på SMV’ernes produktivitetsvækst, omsætning og
beskæftigelse samt forventninger til det kommende år. Den samlede publikation skal
danne grundlag for, at bestyrelsen kan give et input i samfundsdebatten og rejse relevante problemstillinger inden for erhvervsfremmeområdet.
Publikationen vil være datadrevet, og budskaber har ophæng i data. Datagrundlaget
for publikationen vil bestå af både data fra virksomhedspanelet og diverse registerdata, der kan tegne et solidt og aktuelt billede af SMV’ernes tilstand og bidrag til
økonomien.
Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har efter tilbud indhentet ekstern bistand til bl.a. at gennemføre registerbaserede analyser af SMV’ernes tilstand.
Første rapportudkast er vedlagt klausuleret og udgør en del af det foreløbige dataarbejde.
De nyeste data i vedlagte datarapport er i flere tilfælde fra 2018 og er således relativt
”gamle”. De kan således ikke give et helt aktuelt billede af SMV’ernes tilstand, herunder tilstanden efter COVID-19. De kan dog anvendes til at perspektivere udvikling
i SMV’ernes tilstand og bidrag til økonomien ift. tidligere år. Den helt aktuelle status
på virksomhedernes tilstand kortlægges vha. andre datakilder, herunder via spørgeskemaundersøgelsen i virksomhedspanelet.
Hovedresultaterne fra datarapporten vil sammen med data fra bestyrelsens virksomhedspanel indgå i den endelig publikation om SMV’ernes tilstand, som bestyrelsen
præsenteres for i juni. Data fra virksomhedspanelet er aktuelt ved at blive indsamlet
og vil blive fremlagt på juni-mødet.
Løsning
Bestyrelsen præsenteres for første del af de data, som kan ligge til grund for bestyrelsens kommende publikation om SMV’ernes tilstand, herunder udvalgte hovedresultater, som vil blive udfoldet yderligere i den endelige publikation om SMV’ernes tilstand.
Datarapporten indeholder en række resultater, som kan perspektiveres til bestyrelsens
fokusområder. Rapporten indikerer således bl.a.,
• At SMV’erne har haft en produktivitetsvækst på niveau med de store virksomheder set over de seneste år (om end der er forskelle på tværs af brancher
og geografi). Ligeledes er produktivitetsvæksten for danske SMV’er højere
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end i SMV’er i flere sammenlignelige lande, hvilket kan have betydning for
konkurrenceevnen.
En stigende andel af SMV’er orienterer sig mod udenlandske markeder (via
import og eksport), man langt hovedparten orienterer sig fortsat mod det danske marked. Dog er andelen af eksporterende SMV’er i Danmark stor, sammenlignet med flere sammenlignelige lande. SMV’erne halter betydeligt efter de store virksomheders internationalisering. Der er dog forskel på brancher
At udviklingen i danske SMV’er fra 2010-2018 som udgangspunkt har været
positiv. Fx er beskæftigelsen steget med 110.000 årsværk i denne periode.
At SMV’erne primært efterspørger faglært og højtuddannet arbejdskraft, og
at det er sværere at rekruttere faglærte end højtuddannede.
At SMV’erne – målt ud fra andelen af succesfulde jobopslag – i gennemsnit
ikke har sværere ved at rekruttere arbejdskraft end de store virksomheder, da
andelene af forgæves rekrutteringer er stort set ens.
At uddannelsesniveauet i SMV’er er steget i perioden 2010-2018, men det
halter stadig efter niveauet i de store virksomheder – i særdeleshed inden for
industrien. Stigningen i uddannelsesniveauet er sket bredt på tværs af både
brancher og geografi.
Endvidere indikerer datarapporten, at SMV’erne de seneste år har øget deres
CO2-produktivitet væsentligt, hvilket betyder, at de i dag er i stand til at
skabe mere værdi for den samme mængde CO2.

Sekretariat vil på bestyrelsesmødet præsentere mulige bud på budskaber og historier, som potentielt kan indgå i den endelige publikation om SMV’ernes tilstand til
juni. På den baggrund lægges op til en drøftelse af fokusområder og perspektiver,
som bestyrelsen ønsker særlig fokus på i det videre arbejde med publikationen. Det
kan fx være SMV’ernes bidrag til den grønne omstilling eller lignende.
Videre proces
På baggrund af bestyrelsens drøftelser arbejder sekretariatet videre med publikationen mhp. at præsentere bestyrelsen for et udkast til den endelige publikation om
SMV’ernes tilstand på bestyrelsesmøde d. 22. juni 2021.
Kommunikation
Det foreslås, at enkelte delresultater fra virksomhedspanelet og øvrige data fra arbejdet med publikationen, kan anvendes ifm. lanceringen af iværksætterinitiativerne og
virksomhedsprogrammet.
Formidling af den endelige publikation vil ske efter næste møde i bestyrelsen d. 22.
juni 2021. Formidlingen af delresultater og den endelige publikation koordineres med
erhvervsministeren.
Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter de foreløbige data til den kommende publikation
om SMV’ernes tilstand, herunder mulige fokusområder og historier i den endelige
publikation.

