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Private køber mere rådgivning end det offentlige
I 2015 blev der i alt købt rådgivningsydelser for 167 mia.
kr., hvoraf private erhvervs indkøb står for knap 91 pct.
Relativt set bruger private erhverv mere på rådgiverindkøb end offentlige erhverv.
Lidt over halvdelen af offentlige erhvervs indkøb af rådgivningsydelser var it-rådgivere. Købet for private erhverv er mere ligeligt spredt
mellem arkitekter og rådgivende ingeniører samt it-konsulenter
med omkring en fjerdedel, samt virksomhedskonsulenter med 15
pct.
I eksporten indgik rådgiverydelser for omkring 54 mia. kr., hvilket
er knap seks pct. af den samlede danske eksport. I investeringerne
indgik rådgiverydelser for godt 20 mia. kr., hvilket udgør syv pct. af
de samlede investeringer.
Offentlige og private erhvervs anvendelse af rådgivere
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Anm: Tal er fra 2015 (I-O-tabeller)
Kilde: Danmarks Statistik og DI Rådgiverne
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Opgørelsen for offentlige erhvervs indkøb af rådgivning indeholder køb af
rådgivning til driftsopgaver og omfatter alene offentlige erhverv. Ud over
driftsopgaver er der investeringer (både for offentlige erhverv og private
erhverv). Hertil kommer opgaver, der løses af offentlige virksomheder, der
ikke er en del af offentlige erhverv. De offentlige virksomheder er typisk forsyningsvirksomheder (el, vand og varme mv.) samt en række virksomheder
inden for transport (DSB, Banestyrelsen, Metroselskabet, PostNord, Sund og
Bælt mv.).

Rådgivernes kunder
Rådgivernes største kunder er andre rådgivervirksomheder, som
købte rådgivning for godt 35 mia. kr. i 2015. Knap en tredjedel af
rådgivervirksomhedernes køb af rådgivning er it-konsulenter, mens
omkring 19 pct. er virksomhedskonsulenter, og knap 15 pct. er arkitekter og rådgivende ingeniører.
It-konsulen ter mv.
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Anm.:Seneste tal er fra 2015. Branchen informationog kommunikati onindeholder ikke it- konsulenter mv., da dette regnes
som rådgivning
Kilde:Danmarks Statistik og DI Rådgiverne

Handelsvirksomhederne, som køber næst flest rådgivningsydelser,
købte rådgivning for godt 23 mia. kr. i 2015. Omkring en fjerdedel
af handelsvirksomhedernes rådgiverkøb stammer fra reklame- og
analysebureauer, mens godt 19 pct. er it-konsulenter og omkring 15
pct. er virksomhedskonsulenter.
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Offentlige erhvervs anvendelse af rådgivere
Offentlige erhverv købte it-konsulentydelser for godt 8 mia. kr. i
2015 svarende til knap 57 pct. af deres brug af rådgivere. Der blev
anvendt særligt mange rådgivere inden for offentlig administration,
hvor der blev købt ydelser for 4,3 mia. kr. i 2015.
It-konsulen ter mv.
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Anvendelse af rådgivere
Ved hjælp af input-output-tabeller (nationalregnskabstal) fra
Danmarks Statistik er det muligt at opstille en opgørelse af anvendelsen af rådgivere i henholdsvis private og offentlige erhverv. De senest tilgængelige tal er fra 2015. Tallene giver et
strukturelt billede af, i hvor høj grad der anvendes rådgivere på
tværs af erhvervslivets sektorer.
I nationalregnskabet er det alene muligt at opdele rådgiverbranchen i følgende otte branchegrupperinger: advokatvirksomheder, arkitekter og rådgivende ingeniører, forskning og udvikling
(markedsmæssigt), it-konsulenter mv., reklame og analysebureauer, revision og bogføring, virksomhedskonsulenter samt anden videnservice. Det er denne brancheinddeling, der er anvendt i tabellerne ovenfor.
Brancheinddelingen som anvendes i denne analyse er noget bredere end det, der normalt bruges i DI Rådgivernes analyser om
blandt andet omsætning, værditilvækst og beskæftigelse mv. og
kan derfor ikke sammenlignes hermed. Denne analyse bruges
hovedsageligt til at se på fordelingen mellem forskellige sektorers køb af rådgivning.
Offentlige erhverv er defineret som erhverv, hvor over halvdelen
af aktiviteten i Nationalregnskabets sektor er domineret af ikke
markedsmæssig aktivitet. Det drejer sig om nationalregnskabsbrancherne: Forskning og udvikling, ikke-markedsmæssig, Offentlig administration, Forsvar, politi og retsvæsen mv., ikkemarkedsmæssig, Grundskoler, Gymnasier og erhvervsfaglige
skoler, Videregående uddannelsesinstitutioner, Voksenundervisning mv., ikke-markedsmæssig, Hospitaler, Plejehjem mv.,
Daginstitutioner og dagcentre mv., Biblioteker, museer mv.,
ikke-markedsmæssig og Sport, ikke-markedsmæssig

