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RESUMÉ
Finanskrisens efterdønninger ses fortsat i hele landet. Ses på BNP og beskæftigelsen er
langtidseffekterne dog mest tydelige i regionerne uden for Hovedstaden. Efter et fald i
2009 har der nemlig været positiv vækst i BNP i Region Hovedstaden, og i 2011 var
BNP tilbage på samme niveau, som før krisen jf. figur 1. Anderledes ser det ud for
landets øvrige regioner, hvor udviklingen i BNP har været mindre entydig, og hvor
væksten i BNP i 2012 og 2013 udeblev og decideret negativ flere steder. Resultatet er, at
Region Hovedstaden er eneste område, hvor BNP har indhentet det, som krisen togi.

Region Hovedstaden alene
om at være tilbage på førkriseniveau

Figur 1
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Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken NRHP og Dansk Erhverv.
Anm. Regionalfordelte BNP data foreligger kun frem til 2013. I 2014 er BNP-væksten i Danmark opgjort til 1,0
pct. 2014 er dermed et skøn baseret på antagelse om ligeligt fordelt vækst på 1 pct. i alle regioner.

Dansk Erhvervs seneste medlemsundersøgelse indikerer, at trods forventninger om
fremgang i hele landet, så er optimismen markant større blandt virksomheder i
placeret i Hovedstadsregion end i resten af landet. Især de Nordjyske og til dels blandt
erhvervsliver i Sydjylland er troen på den økonomiske udvikling mere begrænset.

Markant flere
virksomheder i
Hovedstaden end i resten
af landet tror på fortsat
fremgang
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Ændret arbejdsstyrkesammensætning
Den forskelligartede regionale udvikling ses også på beskæftigelsen jf. figur 2.
Beskæftigelsen i Region Hovedstaden har relativt set været langt mere skånsom end i
landets andre regioner. Beskæftigelsen var dog i hele landet i 2013 fortsat lavere end
inden krisen. Beskæftigelsen har på landsplan været i fremgang siden midten af 2013en fremgang der i Hovedstaden allerede startede i 2010.
I Region Hovedstaden er BNP højere end før krisen, mens beskæftigelsen trods 3-4 års
fremgang fortsat er 15.000 lavere. Der bliver dermed produceret mere med færre
hænder, hvilket betyder øget produktivitet. Hvorvidt der er tale om en varig ændring i
arbejdsstyrken således, at de der er i beskæftigelse er mere produktive er for tidligt
endeligt at konkludere idet beskæftigelsen typisk ændrer sig med forsinkelse i forhold
til ændringer i BNP. Det betyder, at når BNP stiger eller falder, så går der typisk en
periode inden virksomhederne justerer antallet af ansatte i forhold til ændringer i
efterspørgslen. BNP udviklingen indikerer dermed, at beskæftigelsen i region
hovedstaden fortsat vil stige, hvilket underbygges af forventningerne bland
erhvervslivet netop i Hovedstadsregionenii.

Højere BNP end før krisen
i Region Hovedstaden,
men lavere beskæftigelse.

Figur 2

Regional beskæftigelses udvikling (indeks 2008=100)
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Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken NRBB10, NAHB og Dansk Erhverv.

Region Hovedstaden fylder mere
Som følge af faldende BNP i landets øvrige regioner er Region hovedstadens andel af
det samlede BNP øget fra godt 37 pct. i 2008 til godt 39 pct. 2013. Det betyder, at en
større del af dansk værdiskabelse foregår i Hovedstadsregionen. Region Hovedstaden
har økonomisk set altså fået større betydning.
Modsat er Region Nordjyllands andel mindsket en smule i peroden, mens de øvrige
regioners andel er stort set uændret. Udviklingen kan meget vel fortsætte, da
virksomhederne i Region Hovedstaden er klart mere positive, og da noget kunne tyde
på øget beskæftigelse i Hovedstaden.
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Figur 3
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Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken NRHP og Dansk Erhverv.

Varierende tro på fremgang i erhvervslivet
Jf. figur 4 har en overvægt i erhvervslivet positive forventninger til
omsætningsudviklingen det kommende års tid. Overordnet set er der tale om behersket
optimisme. Region Hovedstaden skiller sig dog ud med en markant overvægt på netto
58 pct. point, der forventer øget omsætning de kommende 12 måneder. Undersøgelsen
giver altså en indikation af, at det fortsat vil være Region Hovedstaden, der vil have
kraftigst vækst, hvilket vil kunne øge de regionale forskelle yderligere.

Optimismen er størst i
Region Hovedstaden.
Behersket optimisme i
landets øvrige regioner.

Figur 4

Erhvervslivets forventninger til omsætningsudviklingen de kommende 12
månder, juni 2015.
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Kilde: Dansk Erhverv, juni 2015. n=425
Anm.: Der er stillet spørgsmålet ”Hvordan forventer du, at virksomhedens omsætning vil udvikle sig de
kommende 12 måneder, sammenlignet med de foregående 12 måneder?”
Nettotal: Andelen som forventer en stigning fratrukket andelen, som forventer et fald
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 NOTER

i

Hovedstadens BNP-udvikling skal ses i lyset af, at indbyggertallet i region hovedstaden er vokset, og rent

faktisk er BNP pr. indbygger faldet i forhold til 2008. Det gælder over hele landet.
ii

I Dansk Erhvervs seneste medlemsundersøgelse, juni 2015, så forventer netto 41 pct. af Hovedstadens

virksomheder øget beskæftigelse, hvilket er markant flere end i de fire andre regioner, som dog alle er positive.
Landsresultatet er netto 22 pct. (Nettotal er andelen af positive fratrukket andelen af negative vurderinger).
iii

Uden for regioner er eksempelvis i Nordsøen.
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