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BNP faldt med 4,4 pct. i Byen København i 2020
Med et fald i BNP på 4,4 pct. fra 2019 til 2020 var Byen København den landsdel,
hvor nedgangen i økonomien var størst, som følge af COVID-19-pandemien i 2020.
Det store fald kan især tilskrives en kraftig nedgang i den økonomiske aktivitet
inden for brancherne handel og transport mv. samt kultur og fritid. Også Bornholm var hårdt ramt, idet BNP her faldt med 3,7 pct. Ingen landsdele undgik at
blive ramt af coronakrisen. I 2020 var væksten i BNP negativ i alle landsdele. For
landet som helhed faldt BNP med 2,1 pct.
Bruttonationalprodukt (BNP) 2010-priser, kædede værdier
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Indkomsterne mindre påvirket af coronakrisen
Husholdningers disponible indkomster var ikke ligeså påvirket af nedlukningen af
samfundet, som BNP var. Dette skyldes ikke mindst de statslige støtteordninger til
erhvervslivet, som holdt hånden under beskæftigelsen og husholdningernes indkomster. I gennemsnit steg husholdningernes disponible indkomst pr. indbygger
med 0,1 pct. i 2020 for landet som helhed. Der er dog regionale forskelle på udviklingen. I landsdelene omkring København faldt den disponible indkomst i 2020,
hvilket især kan tilskrives en nedgang i formueindkomsten, som slår kraftigt igennem her. Størst var faldet i Nordsjælland, hvor indkomsten faldt med 1,3 pct.
Ser man på lønindkomsten, så er den steget i alle landsdele undtagen Bornholm,
hvor lønindkomsten i gennemsnit faldt med 0,7 pct.

Nyt fra Danmarks Statistik
udkommer dagligt kl. 8.00
Link til denne udgivelse:
www.dst.dk/nyt/34944
© Danmarks Statistik 2021
ISSN 1601 1015
Følg os på Twitter

Vækst i aflønning af ansatte og disponibel indkomst. 2020*
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Første offentliggørelse af regionale regnskaber for 2020
Dette er den første offentliggørelse af regionale regnskaber for 2020. Tidligere offentliggjorte tal for 2018 og 2019 er blevet revideret. Denne opgørelse er i overensstemmelse med Nationalregnskab 2020 september-version, som blev offentliggjort 30. september 2021, og som indeholder endelige nationalregnskabstal til og
med 2018 samt foreløbige opgørelser for 2019 og 2020. Her kan du også læse mere
om den ekstra usikkerhed ved opgørelsen af nationalregnskabet for 2020 og 2021
på grund af de særlige omstændigheder omkring COVID-19-pandemien. Foruden
de ekstra usikkerheder, der omtales her, forventes den regionale fordeling også at
være mere usikker end normalt. Dette skyldes, at der endnu ikke foreligger regnskabsstatistik for den private sektor for året 2020, hvorfor regnskabsstatistikken
for 2019 er anvendt som udgangspunkt for fordelingen. En nærmere beskrivelse af
kildegrundlaget til regionalfordelingen i 2020 er nærmere beskrevet i
statistikdokumentationen.
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: Regionalfordelt nationalregnskab 2021 udkommer i uge 43 2022.
Henvendelse: Ulla Ryder Jørgensen, tlf. 39 17 36 73, urj@dst.dk

