Konjunkturanalyse for Greater Copenhagen
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 den økonomiske udvikling i Greater Greater Copenhagen området fortsat er stærk.
Hver anden virksomhed regner med voksende salg over de kommende 12 måneder, mens godt hver
fjerde forventer at øge deres investeringsniveau og øge antallet af ansatte, når man betragter nettotal
(dvs. andel som forventer stigning fratrukket andel, som forventer fald). Hvis de økonomiske
forventninger også realiseres det kommende år vil Greater Copenhagen altså kunne fungere som en
vækstmotor.
Forventninger til den økonomiske udvikling i den samlede Greater Copenhagen region
de kommende 12 måneder
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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
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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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Salgsudvikling
Ser man mere detaljeret på erhvervslivets økonomiske forventninger er det tydeligt, at Skåne er mest
optimistisk, efterfulgt af Region Hovedstaden. Det er således netto halvdelen af virksomhederne i
Region Hovedstaden og to ud af tre virksomheder i Skåne, som forventer omsætningsfremgang.
Niveauet i de øvrige danske regioner er noget lavere, mellem 18 pct. netto og 25 pct. netto.
Erhvervslivets forventninger til omsætningsudviklingen de kommende 12 måneder,
december 2016
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Kilde: Dansk Erhverv og det Sydsvenske Handelskammer, december 2016, n=501
Anm.: Der er stillet spørgsmålet ”Hvordan forventer du, at virksomhedens samlede omsætning vil udvikle sig de kommende 12
måneder, sammenlignet med de foregående 12 måneder?”
Nettotal: Andelen som forventer en stigning fratrukket andelen, som forventer et fald
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Beskæftigelsesudvikling
Tilsvarende er forventningerne til beskæftigelsesudviklingen mere positive i Hovedstaden og Skåne
end de øvrige danske regioner, om end Region Nordjylland skiller sig lidt overraskende ud med et
nettotal på 25 pct., noget højere end de øvrige danske regioner og kun lidt lavere end i Region
Hovedstaden.
Erhvervslivets forventninger til beskæftigelsesudviklingen de kommende 12 måneder,
december 2016
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Kilde: Dansk Erhverv og det Sydsvenske Handelskammer, december 2016, n=503
Anm.: Der er stillet spørgsmålet ”Hvordan forventer du, at virksomhedens samlede antal ansatte vil udvikle sig de kommende 12
måneder, sammenlignet med de foregående 12 måneder?”
Nettotal: Andelen som forventer en stigning fratrukket andelen, som forventer et fald
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Investeringsforventninger
Et tilsvarende billede går igen, når man betragter investeringsforventninger. Som det ses er
erhvervslivet i Skåne det mest positive efterfulgt af Hovedstaden. Forventningerne i de øvrige danske
regioner er noget mere afdæmpede, især i Region Sjælland og Region Midtjylland.
Erhvervslivets forventninger til investeringsniveauet de kommende 12 måneder,
december 2016
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Kilde: Dansk Erhverv og det Sydsvenske Handelskammer, december 2016, n=506
Anm.: Der er stillet spørgsmålet ”Hvordan forventer du, at niveauet af jeres investeringer vil udvikle sig de kommende 12 måneder,
sammenlignet med de foregående 12 måneder?”
Nettotal: Andelen som forventer en stigning fratrukket andelen, som forventer et fald

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.

Side 4/5

Kontakt
For en kommentar til konklusionen og resultaterne henvises til:
Cheføkonom Pernilla Johansson,

pernilla.johansson@handelskammaren.com / 040 690 24 45
Underdirektør i Dansk Erhverv Niels Milling,
nmi@danskerhverv.dk / 045 3374 6302
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