ANALYSENOTAT

Greater Copenhagen er vækstmotor
i det danske lavvækst-landskab
 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE

Det er velkendt at København har oplevet væsentligt bedre økonomisk vækst de senere
år end resten af landet. Også på den svenske side af Øresund har man oplevet pæn
vækst, og ”Greater Copenhagen” (Region Hovedstaden, Region Sjælland, Skåne,
Halland og Blekinge) er derved en vigtig vækstdynamo ikke mindst for et Danmark, der
samlet set stadig hænger fast i lavvækst.

BNP-væksten
siden
2000
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været
betydeligt
højere
i
Øresundsområdet/Greater Copenhagen end i Jylland og Fyn.

Fremadrettet er vækstforventningerne ligeledes væsentligt mere positive i
Greater Copenhagen området end de øvrige fire danske regioner, viser en
måling fra Dansk Erhverv og det Sydsvenske Handelskammer. Tendensen
lader altså til at fortsætte fremover

Det er altså tydeligt at Greater Copenhagen – og navnlig Region Hovedstaden,
Hallands län og Skåne län – er en vigtig vækstmotor for dansk og svensk
økonomi
Med undtagelse af Blekinge har BNP-væksten været betydeligt højere i Greater
Copenhagen end i Jylland-Fyn, jf. figur 1. Bemærk at de viste tal er løbende dvs. ikke
inflations-rensede. Det skyldes at det svenske statistiska byrån ikke offentliggør
regionale BNP-tal i faste priser, så vi har valgt at vise det i løbende i stedet for selv at
foretage en korrektion.
BNP-vækst er væsentligt
Figur 1

højere i Greater

Regional BNP-vækst, løbende priser, 2000 - 2015
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Kilde: Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik og Statistiska centralbyrån
Anm.: Normalt bør BNP-vækst opgøres i faste priser, men da der kun figurerer løbende priser på Statistiska
centralbyråns hjemmeside har vi her valgt at vise det i løbende priser
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Virksomhedsmåling: tendensen fortsætter
Dansk Erhverv og det Sydsvenske Handelskammer har i fællesskab foretaget en
konjunkturmåling i Øresundsregionen ”Greater Copenhagen”, der belyser
erhvervslivets forventninger til den økonomiske udvikling i forhold til centrale nøgletal.
Analysen viser, at hver anden virksomhed i Greater Copenhagen området regner med
voksende salg over de kommende 12 måneder, mens godt hver fjerde forventer at øge
deres investeringsniveau og øge antallet af ansatte.
Forventningen i

Forventninger til den økonomiske udvikling i den samlede Greater
Copenhagen region de kommende 12 måneder
Den vil stige
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Kilde: Dansk Erhverv og det Sydsvenske Handelskammer, december 2016, n=322, hvoraf 109 havde eksport
Anm.: Nettotal er andelen som forventer en stigning fratrukket andelen, som forventer et fald
Greater Copenhagen omfatter områderne Skåne, Region Hovedstaden og Region Sjælland

Målt op imod en identisk analyse fra oktober 2015, dvs. lidt over et år før, er
forventningerne til omsætningsudviklingen og investeringsniveau mindre positive i
dag, mens forventningerne til beskæftigelsesudviklingen omvendt er mere positiv. Det
er vist i den nedenstående figur som viser ændringer i nettotal fra 2015 til den seneste
måling. Nettotal er givet ved andelen som forventer fremgang fratrukket andelen, som
forventer tilbagegang.
Ændring i nettotallene (pct. point) i forhold til tilsvarende måling fra
oktober 2015
Eksport
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Kilde: Dansk Erhverv og det Sydsvenske Handelskammer, december 2016, n=322, dog 109 for
eksportvirksomheder. Data sammenholdes med resultater fra en identisk undersøgelse foretaget i oktober 2015
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Alt i alt er det tydeligt, at erhvervslivet i Greater Copenhagen er mere positivt indstillet
end de øvrige danske regioner. Hvis de økonomiske forventninger også realiseres det
kommende år vil Greater Copenhagen altså kunne fungere som en vækstmotor. Det
gælder dog navnlig for erhvervslivet i to af de tre dele som tilsammen udgør Greater
Copenhagen, Skåne og Region Hovedstaden, mens Region Sjælland i brede træk ligger
på linje med resten af Danmark. Analysen viser med andre ord også, at der internt i
Greater Copenhagen regionen er væsentlig forskel, og at væksten – eller i hvert fald de
positive vækstforventninger – er koncentrerede mere om Skåne og Region
Hovedstaden end resten af Sjælland.
I det lys er det naturligvis uhensigtsmæssigt, at der har været en tendens til en
svækkelse af den integration og økonomiske sammenslutning af den danske og svenske
side af øresundsområdet, navnlig med indførelsen af ID- og grænsekontrol for et år
siden. Regionen har tværtimod brug for en endnu bedre og stærkere sammenslutning
til gavn for både området og Danmark og Sverige mere generelt. Det gælder både i
forhold til at styrke de infrastrukturelle bånd, fjerne de tilbageværende
grænsehindringer og regelforskelle, og generelt sikre at danske og svenske borgere
såvel som virksomheder har fokus på mulighederne på den anden side af Øresundet.
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Behov for mere integration
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med indførelsen af ID- og
grænsekontrol
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 OM DETTE NOTAT
”Den økonomiske udvikling i Greater Copenhagen” er Dansk Erhvervs analysenotat nummer 5 i
2017. Redaktionen er afsluttet den 16. januar.

 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.

 KVALITETSSIKRING
Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte
guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring.

 KONTAKT
Henvendelser angående analysen kan
mmm@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6510.
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Henvendelser angående analysens konklusioner kan rettes til Underdirektør i Dansk Erhverv
Niels Milling, nmi@danskerhverv.dk / 045 3374 6302
Analysenotatet hviler på en fælles survey gennemført af Dansk Erhverv og det Sydsvenske
handelskammer. For henvendelser vedrørende de svenske resultater henvises derfor til dette
 NOTER
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