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Økonomisk fremgang i alle landsdele før COVID-19
De seneste tre års vækst i dansk økonomi var bredt funderet i hele landet, før COVID-19 gjorde sit indtog i Danmark. I perioden 2017-2019 oplevede alle landsdele
en pæn fremgang i bruttonationalproduktet (BNP). Højest var væksten i Københavns Omegn, hvor BNP i gennemsnit steg med 3,8 pct. årligt. I landsdelene Byen
København, Nordsjælland, Vest- og Sydsjælland, Østjylland og Vestjylland var den
gennemsnitlige årlige BNP-vækst omkring 3,0 pct. I de øvrige landsdele lå de tilsvarende vækstrater mellem 1,0 og 2,0 pct.
Gennemsnitlig årlig vækst i BNP og beskæftigelse. 2017-2019*
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*2018 og 2019 er foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/nrhp og nrbb10

Også vækst i beskæftigelsen
Beskæftigelsen er også vokset de seneste tre år. Byen København og Østjylland
havde den højeste vækst i beskæftigelsen på ca. 2,0 pct. i gennemsnit pr. år. Den
eneste landsdel, der ikke oplevede en fremgang i beskæftigelsen er Bornholm, som
også er den landsdel, hvor BNP-væksten var lavest.
Væksten drives af industri samt handel og transport
Væksten i det danske BNP var overvejende drevet af den økonomiske aktivitet i
brancherne industri og handel og transport mv. Det var dog forskelligt fra landsdel
til landsdel, hvilke brancher, der bidrog mest til væksten. I Byen København, Østsjælland og Sydjylland bidrog branchen handel og transport mv. mest til væksten.
I Københavns omegn, Nordsjælland, Vest- og Sydsjælland, Fyn, Vestjylland og
Nordjylland var det derimod industrien, der bidrog mest til væksten.
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Regionale forskelle i branchestruktur
De regionale forskelle på hvilke brancher, der driver væksten lokalt, kan tilskrives
de regionale forskelle i branchesammensætningen, og hvor høj væksten har været
lokalt i de enkelte brancher. I Byen København udgjorde branchen industri kun 3,3
pct. af landsdelens samlede bruttoværditilvækst, mens handel og transport mv.
udgjorde 22,3 pct. Anderledes forholdt det sig i Københavns omegn og Vestjylland,
hvor industrien fyldte mest og udgjorde 23,1 pct. af den lokale bruttoværditilvækst.

Industriens og handels- og transportbranchens andel af landsdelenes bruttoværditilvækst. 2019*
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*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/nrbp10

En større og større del af BNP skabes i København
Siden 2009 er BNP i landsdelene Byen København og Københavns omegn vokset
mere end i resten af landet. For ti år siden udgjorde BNP i de to landsdele hhv. 16,8
og 13,2 pct. af Danmarks BNP. I 2019 var andelene vokset til hhv. 18,7 og 14,9 pct.
Den øgede koncentration af den økonomiske aktivitet omkring de store byer er et
udtryk for urbanisering, hvor indbyggere og virksomheder i større og større grad
samler sig i de store byer.
Første offentliggørelse af regionale regnskaber for 2019
Dette er den første offentliggørelse af regionale regnskaber for 2019. Tidligere offentliggjorte tal for 2017 og 2018 er blevet revideret. Denne opgørelse er i overensstemmelse med Nationalregnskabets september-version 2019, som blev offentliggjort 30. september 2020, og som indeholder endelige nationalregnskabstal til og
med 2017 samt foreløbige opgørelser for 2018 og 2019.
Mere information: Se mere detaljerede tal på www.dst.dk/stattabel/563 i Statistikbanken.
Kilder og metoder: De regionale regnskaber omfatter en opgørelse af bruttonationalproduktet og andre nationalregnskabsvariable for regioner og landsdele samt for kategorien uden for region. I kategorien uden for region
placeres aktiviteter, der ikke kan henføres til en enkelt region, primært udvinding af olie og naturgas. Metoderne
er nærmere beskrevet i statistikdokumentationen.
Næste offentliggørelse: Regionale regnskaber 2020 udkommer i oktober 2021.
Henvendelse: Ulla Ryder Jørgensen, urj@dst.dk

