Regionale regnskaber
2017
Nationalregnskab og offentlige finanser
14. december 2018

Nr. 479

En større og større del af BNP skabes i København
Siden 2007 er BNP i landsdelene Byen København og Københavns omegn vokset
mere end i resten af landet. For ti år siden udgjorde bruttonationalproduktet (BNP)
i de to landsdele samlet set 29 pct. af Danmarks BNP. I 2017 var andelen vokset til
34 pct. Korrigeret for prisudvikling var BNP uden for København i 2017 på 2007niveau, mens BNP i Byen København og Københavns omegn var hhv. 20 og 29 pct.
højere end i 2007.
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Flere arbejdspladser i København og færre i resten af Danmark
Når Københavns andel af BNP er steget, hænger det bl.a. sammen med, at en større
og større del af arbejdspladserne ligger i København. Siden 2007 er antallet af beskæftigede i Byen København steget med 45.000 personer, og i Københavns omegn
er antallet af beskæftigede steget med 23.000 personer. Omvendt forholder det sig
i det øvrige Danmark, hvor beskæftigelsen er faldet med 61.000 personer.
Urbanisering i Danmark – og i de øvrige nordiske lande
Den øgede koncentration af arbejdspladser i større byer er et udtryk for urbanisering. Urbanisering er en global tendens. Det er derfor ikke kun i Danmark, at en
større og større del af BNP skabes i de store byer. I både Danmark, Sverige, Norge
og Finland udgør hovedstædernes BNP en større andel af landets samlede BNP end
tidligere. Det viser tal fra 2015 Læs mere om urbanisering i analysen Indbyggere
og jobs samles i byerne.
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Hovedstædernes andel af BNP i de nordiske lande
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Kilde: Danmarks Statistik og OECD. 2015 er det senest tilgængelige år i de øvrige nordiske lande.

Højere produktivitetsvækst i København
En anden årsag til, at BNP er vokset mere i København end i det øvrige Danmark,
er, at der har været en højere vækst i produktiviteten i København. Der er flere
grunde til den højere produktivitetsvækst i København, men en del af forklaringen
kan være, at arbejdskraften er bedre uddannet, og at virksomhederne har investeret
i mere effektive maskiner og it-udstyr. En anden årsag kan være den større og
større geografiske koncentration af job og personer i København. Undersøgelser
har nemlig vist, at en høj koncentration af job og personer gavner produktiviteten.
Læs mere i analysen Er store arbejdsmarkeder mere produktive end små?
Første offentliggørelse af regionale regnskaber for 2017
Dette er den første offentliggørelse af regionale regnskaber for 2017. Tidligere offentliggjorte tal for 2015 og 2016 er blevet revideret. Denne opgørelse er i overensstemmelse med Nationalregnskab november version 2017, som blev offentliggjort
7. november 2018, og som indeholder endelige nationalregnskabstal til og med
2015 samt foreløbige opgørelser for 2016 og 2017.
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. Se også emnesiden.
Næste offentliggørelse: Regionale regnskaber 2018 udkommer uge 51 i 2019.
Henvendelse: Ulla Ryder Jørgensen, tlf. 39 17 36 73, urj@dst.dk

