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Sammenfatning:
 Danmark rykker fra en 4. til en 3. plads i Verdensbankens årlige undersøgelse af,
hvordan det er at starte og drive virksomhed i 189 forskellige lande.
 Første- og andenpladsen besættes af Singapore og New Zealand. Danmark er
dermed Europas bedst placerede land.
 Der er generelt stor stabilitet i placeringerne i top-10 gruppen, som også omfatter
Sverige, Finland, Norge, USA og UK.
 Blandt de 10 lande, som bevæger sig længst op af rangstigen i årets rapport er
hele 5 lande fra Afrika syd for Sahara.
 Verdensbankens overordnede vurdering er, at lande i alle regioner generelt har
forbedret deres virksomhedsregulering. I 2003 tog det f.eks. gennemsnitligt på
verdensplan 51 dage at starte en virksomhed. I 2015 er det bragt ned til 21 dage.
 I fortolkningen af rapporten vurderer Udenrigsøkonomisk Analyse at:
o Der er tale om en omfattende undersøgelse, der giver et godt overblik
over forskelle i regulering/klima for virksomhedsdrift mellem lande.
o Datamæssigt og metodisk udelades imidlertid flere aspekter inden for det
at drive virksomhed, da det tilstræbes, at data er tilgængeligt for alle lande.
o Der bør i udgangspunktet udvises en vis forsigtighed med at fortolke
mindre ændringer i landenes rangering.
o Makroøkonomisk stabilitet, korruptionsbekæmpelse og arbejdsstyrkens
kompetencer indgår ikke i undersøgelsen – om end Verdensbanken
observerer, at disse forhold har betydning for erhvervsklimaet.

27. oktober 2015

Verdensbankens ”Doing Business” rapport
Den 27. oktober 2015 offentliggør World Bank sin årlige rapport om, hvor nemt det er at starte
og drive en virksomhed. Datamæssigt dækker rapporten 189 lande, som rangordnes efter
graden af regulering fordelt på 11 forskellige sæt af indikatorer. Verdensbankens ”Doing
Business” rapport er en markant international rapport, som citeres bredt og som er velkendt
blandt investorer.
Metodemæssigt bygger undersøgelsen i overvejende grad på kvantitative data, og fokuserer på,
at det skal være muligt at sammenligne data på tværs af alle verdens lande. Denne tilgang
indebærer, at der er flere potentielle indikatorer, som ikke medtages i undersøgelsen, da der ikke
er data tilgængelige for alle verdens lande.
Den overordnede vurdering i årets ”Doing Business” rapport er, at lande i alle regioner og på
alle indkomstniveauer har forbedret deres erhvervsklima det seneste år. Siden rapporten blev
udgivet første gang i 2003 er f.eks. den gennemsnitlige tid det tager at starte en ny virksomhed
på globalt plan mere end halveret fra 51 dage til 21 dage i 2015.
For de fleste indikatorer har lavindkomstlandene forbedret sig mere end højindkomstlandene.
Således var 5 ud af de 10 lande, som har bevæget sig længst op af rangstigen dette år, fra Afrika
syd for Sahara (Kenya, Mauretanien, Senegal, Uganda og Benin). De øvrige 5 lande, som har
vist den største fremgang er Costa Rica, Cypern, Usbekistan, Kasakhstan og Jamaica.
Ifølge Verdensbanken er der fra 1. juni 2014 til 1. juni 2015 på verdensplan blevet
implementeret hele 231 erhvervsfremmende reformer fordelt på 122 forskellige lande. Afrika
syd for Sahara står for omkring 30 % af disse reformer.
Landeplaceringer
Danmark er rykket en plads frem siden sidste år og ligger i årets rapport på en 3. plads. Sidste år
rykkede Danmark også en plads frem fra 5. pladsen i 2013. Kun Singapore og New Zealand er
bedre placeret end Danmark i den nye rapport og Danmark er dermed det bedst placerede land
i Europa. Det er angivet i rapporten, at Danmark er et af de lande, som har gjort det nemmere
at starte en ny virksomhed, ved bl.a. at forbedre online procedurer.
Top-20 i Verdensbankens “doing business” ranking 2016
1. Singapore
6. UK
11. Taiwan
2. New Zealand
7. USA
12. Makedonien
3. Danmark
8. Sverige
13. Australien Irland
4. Sydkorea
9. Norge
14. Canada
5. Hong Kong
10. Finland
15. Tyskland
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16. Estland
17. Irland
18. Malaysia
19. Island
20. Litauen

Sverige er rykket tre pladser op til en 8. plads, mens Norge rykker tre pladser tilbage til 9.
pladsen. Tyskland er rykket en plads ned og ligger nu som nr. 15. Forskellene internt i Europa
er meget store. Rusland er med en 51. plads det bedst placerede BRIKS-land.
Vurdering af ”Doing Business” indikatorerne
Et lands placering på ranglisten afhænger af det sammenvejede resultat af følgende kvantitative
måleindikatorer: Opstart af virksomhed, indhentning af byggetilladelse, tilslutning af elektricitet,
tinglysning af ejendom, kreditgivning, beskyttelse af mindretalsaktionærer, skattetryk og
skattebureaukrati, handel over grænser, kontrakthåndhævelse og konkurslovgivning. Rapporten
indeholder også data for arbejdsmarkedslovgivning, men i dette års rapport indgår denne ikke i
den samlede rangering.
Hver af disse indikatorer rummer en lang række detaljerede delindikatorer, som har til hensigt
at indfange kompleksiteten ved 189 forskellige landes lovgivningsmæssige og administrative
rammevilkår for erhvervslivet og samtidigt gøre det muligt at sammenligne på tværs af landene.
Verdensbanken har interviewet og besøgt over 11.400 nationale eksperter kloden rundt og
analyseret den relevante lovgivning og regulering i samtlige lande. I de lande, hvor der enten
ikke har eksisteret lovgivning på området, eller hvor oplysninger har været utilgængelige, har
Verdensbankens eksperter støttet sig til den akademiske litteratur. Der er samlet set tale om en
yderst omfattende kvalitativ undersøgelse.
Gennem de seneste to år har Verdensbanken fornyet rapportens beregningsmetoder og
indikatorer. Det betyder blandt andet, at landenes placering er beregnet efter, hvor langt de på
hver af de 10 indikatorer ligger fra det bedste land på den pågældende indikator - dette kaldes
”distance to frontier”. Forbedringerne af indikatorerne har til formål i større grad at belyse
kvaliteten af reguleringen.
Metoden bag rapporten har visse svagheder, som Verdensbanken også selv gør opmærksom på.
Rapporten tager ikke hensyn til andre vigtige aspekter i det at drive virksomhed, som
eksempelvis sikkerhed, markedsstørrelse, makroøkonomisk stabilitet og udbredelsen af
korruption og bestikkelse. Samtidig fokuserer undersøgelsen kun på, hvor nemt (eller svært) det
er at starte en virksomhed i landenes største kommercielle by, og der kan derfor i mange lande
være betydelige forskelle internt i landet..
Disse svagheder medfører, at der i udgangspunktet bør udvises forsigtighed i forhold til at
fokusere på et lands præcise placering på ranglisten. Det forekommer mest forsvarligt primært
at lægge vægt på Danmarks gruppeplacering, dvs. det forhold at Danmark ligger i top-5.
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