ANALYSE

Uændret antal nye
virksomheder i 1. kvartal
Nye tal fra analysevirksomheden Experian viser, at der i 1. kvartal 2018 blev oprettet
9.045 nye virksomheder i Danmark. Tages der højde for den normale effekt af sæson, er
det et uændret niveau ift. sidste kvartal af 2017. Antallet af nyetablerede virksomheder i
årets første 3 måneder indikerer dermed ikke en voksende aktivitet, hvad angår etableringen af nye virksomheder. Siden 2014 har tendensen været, at vi har haft vækst i antallet af nye virksomheder.
I forhold til samme periode sidste år så ligger niveauet for antallet af nye virksomheder
1. kvartal 2018 lavere end samme periode sidste år. Knap 300 færre virksomheder blev
der etableret i årets første 3 måneder ift. 1. kvartal 2017, hvilket svarer til et fald på lidt
over 3 pct. Dog kan påsken placering i år drille lidt, da de medfølgende helligdage har
ligget i 1. kvartal i år men i 2. kvartal sidste år.
Den generelle vækst i antallet af nye virksomheder siden 2014 skyldes blandt andet, at
det blev muligt at oprette såkaldte IVS’ere, hvor kravet til startkapital ligger på 1 kr. Væksten skal dog også ses i lyset af det økonomiske opsving vi har haft de seneste år. Vækst
i økonomien øger efterspørgslen og optimismen, hvilket bevirker at flere kan se gode
muligheder for at prøve deres idéer til nye forretningsmodeller af.
Dynamikken der skabes når nye virksomheder træder ind på markedet er godt nyt for
værdiskabelsen i dansk økonomi. Nye virksomheder bringer innovation og nye ideer med
sig, og samtidig er de med til at holde etablerede virksomheder oppe på tæerne. Det er
samlet set med til at løfte potentialet for økonomisk vækst. De seneste års stigning i
antal nystartede virksomheder er på den måde et sundhedstegn for dansk økonomi.
Figur 1: Lavere vækst i antallet af nyetablerede virksomheder
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671 nye virksomheder i Midt- og Vestjylland
De fleste nye virksomheder i 1. kvartal 2018 kom til i Hovedstaden og Østjylland. Det er
ikke overraskende, da de fleste danske virksomheden ligger omkring København og Aarhus. I Hovedstaden blev det til 4.149 nye virksomheder, og i Østjylland er tallet 1.395.
Disse tal er mindre, end de var i 1. kvartal 2017. Hovedstaden har oplevet et lille fald på
15 nye virksomheder i perioden – så der er mest af alt tale om status quo, mens der i
Østjylland i seneste kvartal var 121 færre nye virksomheder ift. samme periode året før.
I Midt- og Vestjylland har man oplevet en pæn fremgang i forhold til 1. kvartal 2017. I 1.
kvartal i år var der 671 nye virksomheder, hvilket er 35 flere virksomheder end i samme
kvartal sidste år – det svarer til en vækst på 5,5 pct.
I resten af landsdelene har man oplevet et fald i antal nye virksomheder – med undtagelse af Fyn, der har fået 4 flere end samme kvartal sidste år. Det største relative fald
er fundet sted i Sydjylland. Her er der kommet 76 færre nye virksomheder, svarende til
et fald på 11,3%.

Tabel 1: Antallet af nye virksomheder fordelt på landsdele
Nye virksomheder
1. kvartal 2017

Nye virksomheder
1. kvartal 2018

Ændring

4.164

4.149

-15

Sjælland

893

809

-84

Fyn

616

620

4

Sydjylland

675

599

-76

Midt- og Vestjylland

636

671

35

Østjylland

1.516

1.395

-121

Nordjylland

726

664

-62

Øvrige

114

138

24

9.340

9.045

-295

Hovedstaden

I alt
Kilde: Experian pba. Erhvervsstyrelsen
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Om dette notat
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 11-04-2018.
Om Dansk Erhvervs Analysenotater
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige,
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenotater med tydelig henvisning til Dansk Erhverv.
Kontakt
Henvendelser angående analysen kan ske til Jonas Meyer på jsm@danskerhverv.dk eller
tlf. +45 3374 6275.
Noter
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