
 

 

 ANALYSE 

  

Lidt flere nye virksomheder i 
1. halvår af 2018 

Nye tal fra analysevirksomheden Experian viser, at der i 2. kvartal 2018 blev oprettet 
9.938 nye virksomheder i Danmark. Tages der højde for den normale effekt af sæson, er 
det en lille stigning på 0,4 pct. ift. 1. kvartal af 2018. 
 
Betragter man 1. halvår af 2018 under ét, er antallet af nyetablerede virksomheder vokset 
med 400 i forhold til samme periode sidste år – svarende til en stigning på 2,2 pct. Det 
indikerer at aktiviteten, hvad angår nyetablerede virksomheder, er vokset i 2018, om end 
i et noget lavere tempo end vi har set de senere år. Siden 2014 har vi hvert år oplevet en 
markant vækst i antallet af nye virksomheder. At væksten i nye virksomheder er gået et 
gear ned i 2018 indtil videre, skal formentlig ses i lyset af de senere års markante frem-
gang hvad angår nyetablerede virksomheder. Dansk økonomi er i fremgang – også 
selvom opsvinget måske ikke ligefrem er sprudlende. 

Den generelle vækst i antallet af nye virksomheder siden 2014 kan tilskrives flere fakto-
rer. For det første har vækst i økonomien øget efterspørgslen og optimismen. Det med-
virker til, at forudsætningerne for at starte ny virksomhed er styrket. Derudover har det 
stimuleret væksten, at det fra 2014 af blev muligt at oprette såkaldte IVS’ere, hvor kravet 
til startkapital ligger på 1 kr. 
 
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: Flere nye virksomheder i 2018 – men væksten er gået et gear ned 

 

Kilde: Experian pba. Erhvervsstyrelsen 

Af: Jonas Meyer, økonom. Udgivelsestidspunkt: juli 2018 
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Antallet af nye virksomheder trækkes op ad Hovedstaden 

De fleste nye virksomheder i 1. halvår af 2018 så for første gang dagens lys i Hovedstaden 
og Østjylland. Det er ikke overraskende, da de fleste danske virksomheden ligger om-
kring de store byer som København og Aarhus. I Hovedstaden blev det til 8.909 nye virk-
somheder, og i Østjylland er tallet 2.894. Sammenligner man med 1. halvår af 2017, så 
steg antallet af nye virksomheder i Hovedstaden med 731, mens det for Østjylland faldt 
med 110. 

I Midt- og Vestjylland er de tale om et uændret antal nye virksomheder i årets første 6 
måneder i forhold til samme periode sidste år. 

I resten af landsdelene har man oplevet et fald i antallet af nye virksomheder på mel-
lem 2- og 7 pct. Det største relative fald er fundet sted i Sydjylland. Her er der kommet 
90 færre nye virksomheder svarende til et fald på 6,7 pct.   

Selvom antallet af nye virksomheder i 1. halvår er faldet i flere af landsdelene i forhold 
til samme periode sidste år, skal man huske på, at den overordnede tendens de senere 
år har været, at antallet af nyetableringer er steget i alle områder af landet.  

Da mange nyetableringer sker inden for servicerelaterede erhverv, er det heller ikke så 
overraskende, at Hovedstaden løber lidt foran andre dele af landet. Erhvervsstrukturen 
omkring en stor by som København er anderledes end i lidt mindre danske byer. Efter-
spørgslen efter serviceydelser er som regel størst der, hvor antallet af personer er til-
svarende højt. 
   

Tabel 1: Antallet af nye virksomheder fordelt på landsdele 

 Nye virksomheder Ændring ift. samme periode sidste år 

  1. halvår 2018 Virksomheder Pct. 

Hovedstaden 8.909 731 8,9% 

Sjælland 1.650 -99 -5,7% 

Fyn 1.282 -26 -2,0% 

Sydjylland 1.258 -90 -6,7% 

Midt- og Vestjylland 1.330 -2 -0,2% 

Østjylland 2.894 -110 -3,7% 

Nordjylland 1.387 -42 -2,9% 

Øvrige 273 46 20,3% 

I alt 18.983 408 2,2% 
 

Kilde: Experian pba. Erhvervsstyrelsen 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 06-07-2018.  
 
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 analysenota-
ter 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  
 
 
 
 


