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36.400 nye virksomheder i 18 

Nye tal fra analysevirksomheden Experian viser, at der blev etableret et rekord højt antal 
nye virksomheder i 2018. Siden 2013 er der sket en kraftig stigning i antallet af nyetab-
lerede virksomheder. I 2013 blev der registreret 17.600 nye virksomheder. Her fem år 
senere i 2018 blev der etablerede mere end dobbelt så mange virksomheder. I 2018 så 
36.400 nye virksomheder dagens lys – det er en stigning på 700 nye virksomheder sam-
menlignet med 2017.  
 
De senere år har der været en kraftig vækst i antallet af nye virksomheder, der så dagens 
lys. Der er flere årsager til denne vækst. Siden 2014 har det været muligt at oprette så-
kaldte IVS’ere, hvor kravet til startkapital kun er 1 kr. Det var med til at øge antallet af 
nyetableringer i 2014, men de nye tal tyder på, at de nye etableringsregler stadig har 
effekt.  
 
Derudover er væksten i nyetableringer hjulpet godt på vej af det økonomiske opsving i 
dansk og international økonomi, vi har set over de senere år. Opsvinget har givet gode 
økonomiske vilkår for at give folk med en iværksætter i maven mere blod på tanden til 
at kaste sig ud i et iværksættereventyr.  
 
Det er positivt for dansk økonomi, når der oprettes flere dynamiske virksomheder, der 
med nye idéer tager kampen op mod etablerede virksomheder. Med flere virksomheder 
på markedet øges konkurrencen, som er med til at sørge for, at arbejdskraft og kapital 
søger hen mod de mest effektive virksomheder. De mange nyetableringer kan altså være 
med til at hæve potentialet for økonomisk vækst i Danmark.  
   

Figur 1: Rekord mange nye virksomheder i 2018 
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Der skabes flest nye virksomheder omkring storbyerne 

Det var i og omkring storbyerne København og Aarhus, at der kom flest nye virksomheder 
til sidste år. I Hovedstaden så 16.900 nye virksomheder så dagens lys sidste år, hvilket 
er næsten 1.000 flere nyetableringer end vi så i 2017. Det tyder derfor på, at væksten i 
nyetableringer bare fortsætter i Hovedstaden.  
 
I Østjylland blev der etableret 5.700 nye virksomheder sidste år, hvilket er lidt færre end 
sidste år. Denne tendens ser vi også for de fleste øvrige landsdele, hvor også antallet af 
nyetableringer er faldet en lille smule sammenlignet med 2017. Det er kun i Hovedstaden, 
hvor der i år blev etableret flere virksomheder end sidste år. Der er dog ikke grund til 
bekymring, fordi niveauet for antal nyetableringer er stadig højt i samtlige landsdele.  
   

Tabel 1: Flest nyetableringer omkring storbyerne København og Aarhus 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Hovedstaden 7.541 7.565 11.690 13.771 14.997 15.890 16.853 

Sjælland 1.677 1.575 2.378 2.786 3.039 3.295 3.257 

Fyn 1.176 1.223 1.747 1.935 2.163 2.426 2.345 

Sydjylland 1.488 1.384 2.021 2.251 2.352 2.562 2.444 

Midt- og Vestjylland 1.418 1.393 2.107 2.245 2.433 2.527 2.515 

Østjylland 2.840 2.910 4.208 4.830 5.403 5.773 5.745 

Nordjylland 1.318 1.322 1.899 2.308 2.343 2.760 2.662 

Øvrige 262 275 358 435 463 469 540 

I alt 17.720 17.647 26.408 30.561 33.193 35.702 36.361 
 

Kilde: Experian på baggrund af Erhvervsstyrelsen 

 
Sætter man antallet af nyetableringer i forhold til det samlede antal virksomheder i 
området, så er Hovedstaden i toppen. For hver 1.000 virksomheder i Hovedstaden blev 
124 startet sidste år. I den anden finder vi Sydjylland, hvor der for hver 1.000 virksom-
heder blev etableret 86 nye virksomheder sidste år, ligesom det tilsvarende var 87 i 
Midt- og Vestjylland.  
 
 
 
Af: Kristian Skriver, økonom. Udgivelsestidspunkt: januar 2018 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 8. januar 2019.  
 
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 økonom Kristian Skriver på  
KSO@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6033.  
 
 
 
 
 


