Vækstanalyse for Københavns Kommune
Bilag 1. Kortlægning af Københavns erhvervspræstationer og specialisering
Juni 2016

Baggrund, formål og indhold
Baggrund:

Indhold:

Københavns Kommunes erhvervs- og vækstpolitik
2015-2020 sætter ambitiøse mål om årlig vækst på 5
procent i kommunens BNP og 20.000 nye private
arbejdspladser frem mod år 2020.

Bilaget er struktureret på følgende måde;

For at kunne indfri målene og kvalificere
implementeringen af erhvervs- og vækstpolitikken
har Københavns Kommune igangsat en vækstanalyse.
Den samlede analyse består af i alt tre faser, der
tilsammen skal skabe et solidt videngrundlag om
Københavns vækstkilder og om de barrierer, der er
med til at bremse væksten i hovedstaden.

•

Generelle vækstindikatorer (side 4)

•

Indikatorer på brancheniveau (side 17)

•

Klyngebeskrivelser (side 28)

•

Bilag A: Uddybende branchebeskrivelser (side
39)

Denne præsentation viser resultaterne og
konklusionerne fra den første fase i vækstanalysen.
Formålet med fase 1 har været at kortlægge
Københavns Kommunes erhvervspræstationer samt
erhvervsspecialisering.
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Tilgang og datagrundlag
Der er i første fase blevet gennemført
analyser og opstillet vækstindikatorer på tre
niveauer: 1) Generelt niveau, 2)
brancheniveau og 3) klyngeniveau.
Grundlaget
for
de
generelle
og
branchespecifikke vækstindikatorer er
kvantitative analyser af registerdata baseret
på særkørsler fra Danmarks Statistik.
Klyngeindikatorerne
er
opstillet
på
baggrund af desk
research
med
gennemgang
og
sammenfatning
af
eksisterende klyngeanalyser.

København er lige som andre metropoler kendetegnet ved en erhvervsstruktur, der
både omfatter brancher og tværgående klynger.
Eksempler på brancher er detailhandel, rådgivning, IT, farma, transport, hotel &
restauration, mv. Virksomheder inden for disse brancher kan imidlertid også
tilhøre klynger, der er kendetegnet ved at gå på tværs af brancheskel. Fx fordi de
indgår i en samlet værdikæde, fordi de retter sig mod samme marked, eller fordi
nye teknologier skaber nye virksomhedstyper, der går på tværs af traditionelle
brancheskel.
Kommunikation & medier
Finansiering

Videnservice
Life science

SmartCity

IT

Cleantech

Energi

Sundhedsteknologi

Vækstindikatorerne på brancheniveau
fokuserer på udviklingen i perioden 20092014* og sammenligner Københavns
Kommune med Region Hovedstaden, hele
landet
og
en
række
sammenligningskommuner
under
ét.
Sammenligningskommunerne er andre
større bykommuner: Odense, Aalborg og
Aarhus Kommuner.

Om brancher og klynger

Velfærdsinstitutioner
*Det skyldes, at ældre data i mere begrænset omfang end nyere data giver værdi i forhold til at belyse aktuelle styrkepositioner. Derudover er der et betydeligt
databrud i erhvervsbeskæftigelsesstatistikken i 2008/9, der gør, at det ikke er muligt at lave meningsfulde analyser fra før 2009 og op til i dag.
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1. GENERELLE VÆKSTINDIKATORER
-

Samlet udvikling i omsætning, beskæftigelse og bruttoværditilvækst
Iværksætterrate
Overlevelsesrate
Korrigeret iværksætterrate for overlevelsesrate
Vækstvirksomheder
Eksportvirksomheder
Høj- og lavproduktive virksomheder
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Samlet vækst
Københavns Kommune har over de seneste år oplevet en pæn vækst i den samlede private aktivitet.
Omsætningen i den private sektor er steget med 33 %, mens den private beskæftigelse er steget med 4 %.
I sammenligning med Region Hovedstaden og resten af landet klarer Københavns Kommune sig godt på både
udvikling i omsætning og beskæftigelse. Fx er beskæftigelsesvæksten 6 procentpoint højere end i landet som
helhed

Vækst i privat beskæftigelse og omsætning 2009-2014
Københavns
Kommune

Sammenligningskommunerne

Region Hovedstaden

Hele landet

Antal årsværk

4%

-0,1%

1%

-2%

Omsætning

33%

35%

23%

20%

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)
Note: Antal årsværk er opgjort på arbejdssteder, mens omsætning er opgjort på CVR-nummer (dvs. virksomheder med
hovedsæde i København).
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Københavns Kommunes andel af den regionale og
nationale beskæftigelse og omsætning i 2009 og
2014
Øverste tabel viser udviklingen i Københavns
Kommunes andel af den samlede private
fuldtidsbeskæftigelse i henholdsvis regionen og hele
landet i 2009 og 2014.

Fuldtidsbeskæftigelse

2009

2014

Københavns Kommunes andel af den
samlede regionale fuldtidsbeskæftigelse

35,7%

36,8%

Nederste tabel viser udviklingen i Københavns
Kommunes andel af den samlede omsætning i den
private sektor i henholdsvis regionen og hele landet i
2009 og 2013.

Københavns Kommunes andel af den
samlede nationale fuldtidsbeskæftigelse

12,3%

13,1%

Sammenligninskommunernes andel af den
samlede nationale fuldtidsbeskæftigelse

12,7%

13,0%

Omsætning

2009

2013

Københavns Kommunes andel af den
samlede regionale omsætning.

37,1%

41,0%

Københavns Kommunes andel af den
samlede nationale omsætning

14,7%

16,8%

Sammenligningskommunernes andel af den
samlede nationale omsætning

12,8%

12,5%

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)
Note: Omsætningsdata bygger på Regnskabsstatistikken, der er
afgrænset til private virksomheder udenfor landbrug, fiskeri, energiog vandforsyning, havne mv., jernbane- og busdrift,
pengeinstitutter, forsikring, almene boligselskaber, offentlig
administration mv.
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Samlet bruttoværditilvækst og udvikling i
bruttoværditilvækst 2009-2014
Øverst viser tabellen bruttoværditilvæksten (BVT) i 2009 og
2014.
Nederst viser figuren udviklingen i
BVT, hvor 2009 er indeks 100.

BVT er BNP fratrukket nettoafgifter. Det vil sige, at BVT
udtrykker produktionens værdi
ved fabrikkens port (før der bliver
tillagt afgifter mm.).

Bruttoværditilvækst 2010-priser

2009

2014

539 mia. kr.

605 mia. kr.

Region Hovedstaden

1.151 mia. kr.

1.264 mia. kr.

Hele landet

3.053 mia. kr.

3.168 mia. kr.

Landsdel Byen København*

Indeks: 2009 = 100

Bruttoværditilvæksten er op-gjort
i 2010-priser.

114
112

Landsdelen Byen
København*

Kilde: Danmarks Statistik (NRBP10)

110

Region Hovedstaden

Note: *Landsdelen Byen København består
af Københavns, Frederiksberg, Dragør og
Tårnby Kommuner .

108
106
104

Hele landet

102
100
98
2009

2010

2011

2012

2013

2014
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Sammenligning med andre metropoler
Mens København på de fleste parametre klarer
sig bedre end andre danske universitetsbyer og
resten af landet, er billedet et lidt andet, når man
sammenligner med andre metropoler.
Der findes desværre ikke sammenlignelige tal på
kommune-niveau, men det er muligt at
sammenligne Region Hovedstaden med andre
nordeuropæiske metropoler og deres oplande.
Den øverste figur i næste spalte sammenligner
velstands-niveauet i fem metropoler. Den viser, at
Hamburg er den rigeste metropol efterfulgt af
Stockholm. Region Hovedstaden ligger omtrent på
niveau med Amsterdam.
Den nederste figur viser væksten i BNP pr.
indbygger over en femårig periode. Her er
Stockholm stukket af, mens væksten i
Hovedstaden er på niveau med væksten i Berlin
og noget højere end i Amsterdam og Hamburg.
Vurderingen af væksten i København og
Hovedstadsregionen afhænger således af, hvem
man sammenligner med. I et samlet nordeuropæisk perspektiv har Hovedstadsregionen
klaret sig pænt, men der er et stykke op til
Stockholms vækstrater.

Gennemsnitlig årlig vækst i BNP pr. indbygger (20092014)
8%
6%
4%
2%
0%

Stockholm

Region
Hovedstaden

Berlin

Hamborg

Amsterdam

Købekraft korrigeret BNP pr. indbygger i procent af EUgennemsnittet, 2014
250
200
150

100
50
Hamborg

Stockholm

Amsterdam

Region
Hovedstaden

Berlin

EU gennemsnit = 100
Kilde: Eurostat (Nama_10r_2gdp)
Note: Grafen er inkluderet offentlig BNP. Alle metropoler er geografisk afgrænset til NUTS2, som svarer til Regionerne i Danmark.
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Udvikling i iværksætteraten 2007-2013
Figuren
viser
udviklingen
i
iværksætterraten
for
private
virksomheder i perioden 20072013.

14%

12%

Iværksætterraten
udtrykker
andelen af iværksættere ud af den
samlede virksomheds-bestand.
Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)
Note: Data er afgrænset til reelle iværksættere. Det vil sige, at der er udeladt eksempelvis holdingselskaber, der etablerer nye
datterselskaber, og andre former for rekonstruktioner af selskaber/virksomheder. Nye
virksomheder etableret af eksisterende
iværksættere (serieiværksættere) er heller ikke
talt med.

Københavns
Kommune
Region Hovedstaden

10%

Sammenligningskommunerne
8%

Hele landet
6%

4%

2%

0%
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

9

Udviklingen i overlevelsesrate 2010-2013
Figuren viser udviklingen i
overlevelsesraten
for
iværksættere over fire perioder af tre
år.

59%

Overlevelsesraten er et udtryk for
andelen af de nyop-startede
virksomheder,
der
fortsat
eksisterer tre år efter etablering.

55%

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)

57%
Sammenligningskommunere
Hele landet
Region Hovedstaden
53%

51%

Københavns
Kommune

49%

47%

45%
2007-2010

2008-2011

2009-2012

Københavns Kommune

Region Hovedstaden

Sammenligninskommmunerne

Hele landet

2010-2013
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Iværksætterraten korrigeret for overlevelsesgrad, 2007-2010
Figuren viser hvor stor en andel af
den
samlede
virksomhedsbestand,
der
er
succesfulde iværksættere (det vil
sige iværksættere, der overlever
de første tre år).

7%

6%

Tallene er således udregnet ved at
sammenkoble iværk-sætterraten
og
overlevelses-raten
for
virksomheder etableret i 20072010.

Københavns
Kommune

Region Hovedstaden

5%

Sammenligningskommunerne

Tallene kan tolkes som den reelle
eller iværksætterrate.

Hele landet

4%

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)

3%
2007

2008

2009

2010
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Gennemsnitlig andel virksomheder med høj og
moderat vækst 2012-2014
Figuren viser andelen af vækstvirksomheder i
procent af alle virksomheder inden for
internationalt konkurrerende erhverv.

10%

Figuren er opgjort som gennemsnit for perioden
2012-2014.

8%

Virksomheder med høj vækst er defineret som
virksomheder med en gennemsnitlig vækst i
omsætningen på over 20 procent i de tre seneste
år og absolut vækst på minimum 1 mio. kr. årligt.
Virksomheder med moderat vækst er de-fineret
som virksomheder med en gennem-snitlig vækst i
omsætning på 10-20 procent per år de seneste
tre år og med absolut vækst på 1 mio. kr. årligt.
Vækstvirksomhederne
og
virksomhedsbestanden er afgrænset til internationalt konkurrerende erhverv.
Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)

9%

3%

4%

7%

4%

3%

6%
5%
4%

3%

6%
4%

2%

5%
4%

1%
0%
Københavns
Kommune

Region
Hovedstaden

Andel med høj vækst

Sammenligningskommunerne

Hele landet

Andel med moderat vækst
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Udvikling i andel vækstvirksomheder 20122014
11%

10%

Figuren viser udviklingen i andel
vækstvirksomheder
(høj
og
moderat vækst) fra 2012-2014.

Københavns
Kommune

9%

Sammenligningskommunerne

8%

Hele landet

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)

Region
Hovedstaden

7%

6%

5%
2012

2013

2014
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Andel af eksporterende virksomheder 20072013
15%

Københavns
Kommune

14%

Region Hovedstaden
13%

Figuren viser udviklingen i
andelen
af
alle
private
virksomheder, der har eksport
(2007-2013).

Sammenligningskommunerne

12%
Hele landet

11%

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)
10%

9%

8%
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
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Andel virksomheder med høj produktivitet i
2014

30%

25%

20%

15%

10%

5%

Brøndby

København

Region H.

0%

Aarhus

Note: Produktivitet er målt som
værditilvækst pr. fuldtidsmedarbejder i
2014. For ikke at lade produktivitetsindikatoren blive afgjort af de mange små
virksomheder, har Danmarks Statistik udeladt: Virksomheder uden omsætning og
små virksomheder med under 5
medarbejdere.

31%

Aalborg

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)

35%

Odense

En
virksomhed
har
høj
produktivitet, hvis den er blandt
de 25 procent mest produktive i
dens branche.

Bedste placering

40%

Dragør

Figuren
viser
Københavns
Kommunes placering i forhold til
andre kommuner, når det gældes
andelen af virk-somheder med
høj produktivitet.
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Andel virksomheder med lav produktivitet i
2014
40%

En
virksomhed
har
lav
produktivitet, hvis den er blandt
de 25 procent mindst produktive i
dens branche.

Bedste placering

35%
30%

26%

Figuren
viser
Københavns
Kommunes placering i forhold til
andre kommuner, når det gældes
andelen af virk-somheder med lav
produktivitet.

25%
20%

15%

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)
10%

5%

Skanderborg

Aarhus

Region H.

København
Aalborg
Odense

0%

Faxe

Note: Produktivitet er målt som
værditilvækst pr. fuldtidsmedarbejder i
2014. For ikke at lade produktivitetsindikatoren blive afgjort af de mange små
virksomheder, har Danmarks Statistik udeladt: Virksomheder uden omsætning og
små virksomheder med under 5
medarbejdere.
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2. INDIKATORER PÅ BRANCHENIVEAU
-

Overblik over de største brancher
Udviklingen i de største brancher
Antal virksomheder fordelt på brancher
Antal årsværk fordelt på brancher
Erhvervsmæssig specialisering
Relativ og absolut udvikling i antal årsværk fordelt på brancher
Vækstvirksomheder fordelt på brancher
Produktivitet fordelt på brancher
Omsætning fordelt på brancher
Eksportandel fordelt på brancher

Note: I det følgende varierer antallet og kategorierne af brancher mellem nogle slides. Det skyldes, at det pga. diskretionshensyn i Danmarks Statistik ikke
er muligt på alle indikatorer at få data på mindre brancher.
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Overblik over de største brancher i Københavns
Kommune (2014)
Andel
vækstvirksom- Specialiseringsgrad
heder (2012-2014)

Branche

Antal
beskæftigede

Antal
virksomheder

Omsætning (mia.
DKK)

Eksportandel

Rådgivning

21.742

3.277

33,4

27%

10%

Høj

Finansiering og forsikring

20.547

659

21,1

13%

8%

Høj

Tele, IT og info

18.079

2.080

53,9

16%

14%

Høj

Detailhandel

16.731

3.396

66,9

3%

10%

Lav

Operationel service

16.501

1.800

15,9

33%

13%

Mellem

Hoteller og restauranter

14.629

2.722

13,7

-

15%

Høj

Andre serviceydelser mv.

13.791

2.030

6,1

-

4%

Høj

Engroshandel

12.398

1.244

128,4

37%

14%

Lav

Farma, sundhed og forskning

10.529*

2.615*

17,2

85%

8%

Mellem

Forlag, tv og radio

11.003

1.473

19,3

28%

11%

Høj

Reklame og øvrig
erhvervsservice

8.366

2.638

15,6

22%

8%

Høj

Private velfærdsinstitutioner

6.096

352

1,6

3%

-

Mellem

Andre brancher

40.432*

8.317*

302,4

-

-

Lav

I alt

210.844

32.603

695,5

-

9%

-

*Medicinalindustri, sundhed og forskning samt Andre brancher er estimeret.
Kilde: Danmarks Statistik
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Udviklingen i de største brancher i København
(2009-2014)
Ændring fra 2009-14

Årsværk (%)

Omsætning (%)

Produktivitet (%)

Specialiseringsgrad (%)

Rådgivning, forskning og udvikling

17%

13%

-4%

0%

Finansiering og forsikring

3%

27%

26%

4%

Tele, IT og info

-5%

1%

-1%

6%

Detailhandel

-1%

30%

27%

-2%

Operationel service

3%

3%

35%

13%

Hoteller og restauranter

26%

39%

17%

4%

Andre serviceydelser mv.

3%

17%

-2%

-1%

Engroshandel

3%

57%

120%

8%

Farma, sundhed og forskning

0,4%

54%

-38%

-1%

Forlag, tv og radio

10%

36%

52%

-10%

Reklame og øvrig erhvervsservice

9%

24%

19%

-15%

Private velfærdsinstitutioner

38%

-4%

-38%

-1%

Andre brancher

-9%

-

-

-

I alt

4%

33%

-

-

Branche

Kilde: Danmarks Statistik
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Antal virksomheder fordelt på brancher i 2014
Figuren viser antal private
virksomheder i Københavns
Kommune i de enkelte
brancher i 2014.
Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)
Note: Tallene er opgjort på
arbejdssteder. Al data er afgrænset
til private virksomheder, der ikke kan
betegnes som hobbyvirksomhed.

Detailhandel
Rådgivning, forskning og udvikling
Hoteller og restauranter
Reklame og øvrig erhvervsservice
IT og tele
Andre serviceydelser mv.
Sundhedsvæsen
Operationel service
Forlag, tv og radio
Ejendomshandel og udlejning
Bygge & anlæg
Engroshandel
Kultur og fritid
Transport
Finansiering og forsikring
Undervisning
Private velfærdsinstitutioner
Møbel og anden industri
Tekstil-, træ- og papirindustri
Levnedsmiddelindustri
Farma mv.
Forsyning og renovation
Elektronikindustri
Metalindustri
Landbrug, skovbrug og fiskeri
Maskin- og transportmiddelindustri

-

500

1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000
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Antal årsværk fordelt på brancher i 2014
Figuren viser antal årsværk fordelt
på brancher i Københavns Kommune i 2014.
Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)
Note: Al data er afgrænset til private
virksomheder, der ikke kan betegnes som
hobbyvirksomhed.

Rådgivning, forskning og udvikling
Finansiering og forsikring
IT og tele
Detailhandel
Operationel service
Hoteller og restauranter
Andre serviceydelser mv.
Engroshandel
Forlag, tv og radio
Reklame og øvrig erhvervsservice
Transport
Bygge & anlæg
Private velfærdsinstitutioner
Ejendomshandel og udlejning
Sundhedsvæsen
Kultur og fritid
Undervisning
Farma mv.
Levnedsmiddelindustri
Elektronikindustri
Forsyning og renovation
Møbel og anden industri
Tekstil-, træ- og papirindustri
Maskin- og transportmiddelindustri
Metalindustri
Landbrug, skovbrug og fiskeri
-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000
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Branchemæssig specialisering og ændring i
specialiseringsgrad i Københavns Kommune
Ændring i specialiseringsgrad 2009-2014
0,2

Forlag, tv og radio
Hoteller og restauranter

Private velfærdsinstitutioner
(3,85 ; 0,16)

Landbrug, skovbrug og fiskeri

0,1

Bygge & anlæg
Elektronikindustri

Træ, papir,
tekstil

Reklame og øvrig erhvervsservice

Detailhandel

Levnedsmiddelindustri

0,5

1,0

Møbel og anden industri mv.

Specialiseringsgrad 2014

Rådgivning, forskning og udvikling

0,0
0,0

Finansiering og forsikring

Undervisning

1,5

Engroshandel

2,0

2,5

3,0

Kultur og fritid

Metalindustri

Andre serviceydelser mv.

-0,1

Farma mv.
Maskin- og Transportmiddelindustri

Sundhedsvæsen

Transport

-0,2

Operationel service
IT og tele

Forsyning og renovation

-0,3

Antal årsværk
Ejendomshandel og udlejning

1.000
5.000

• Cirklens størrelse illustrerer størrelsen målt på fuldtidsbeskæftigede i den pågældende branche.
• Placeringen langs x-aksen viser branchens specialiseringsgrad.
En specialiseringsgrad over 1 er udtryk
-0,4
for, at den pågældende branches andel af den samlede beskæftigelse i kommunen er større end i
resten af landet.
• Placeringen langs y-aksen viser ændringen i specialiseringsgraden i de sidste fem år.
Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)

10.000

20.000

Relativ og absolut udvikling i antal årsværk
2009-2014
Tabellen viser den absolutte og
relative udvikling i årsværk på
brancheniveau for perioden 2009
til 2014 i Københavns Kommune.
Den relative ændring udtrykker
væksten i den enkelte branche.
Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)

Absolut ændring i årsværk

Rådgivning, forskning og udvikling
Hoteller og restauranter
Private velfærdsinstitutioner
Forlag, tv og radio
Bygge & anlæg
Reklame og øvrig erhvervsservice
Undervisning
Finansiering og forsikring
Andre serviceydelser mv.
Operationel service
Kultur og fritid
Engroshandel
Landbrug, skovbrug og fiskeri
Elektronikindustri
Møbel og anden industri
Metalindustri
Detailhandel
Tekstil-, træ- og papirindustri
Levnedsmiddelindustri
Sundhedsvæsen
Farma mv.
Forsyning og renovation
Transport
IT og tele
Ejendomshandel og udlejning
Maskin- og transportmiddelindustri
I alt

3.223
2.981
1.673
1.015
742
697
619
517
461
450
379
355
47
-15
-21
-110
-116
-132
-191
-247
-418
-671
-867
-875
-944
-955
7.597

Relativ ændring i årsværk

17%
26%
38%
10%
13%
9%
19%
3%
3%
3%
10%
3%
85%
-1%
-3%
-41%
-1%
-18%
-12%
-5%
-13%
-37%
-10%
-5%
-14%
-66%
4%
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Andel af vækstvirksomheder på brancheniveau
Tabellen
viser
andelen
af
vækstvirksomheder
(høj
og
moderat vækst under ét) i procent
af alle virksomheder inden for den
pågældende branche.

Tallene er opgjort som et
gennemsnit af perioden 2012 til
2014.
Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)
Note: *På grund af diskretionshensyn i
Danmarks Statistik er underbranchen
”Forskning og udvikling” taget ud af
Rådgivning og lagt ind i ”Farma, sundhed
og forskning”. Dette gør sig også gældende
på de næste tre slides.

Københavns
Kommune

Sammenligningskommuner

Region
Hovedstaden

Hele landet

Hoteller og restauranter

15%

5%

9%

5%

Engroshandel

14%

13%

12%

12%

Tele, IT og info

14%

13%

10%

9%

Operationel service

13%

14%

10%

10%

Forlag, tv og radio

11%

8%

9%

7%

Detailhandel

10%

15%

10%

11%

Rådgivning*

10%

7%

7%

7%

Farma, sundhed og
forskning

8%

10%

11%

9%

Finansiering og forsikring

8%

2%

4%

3%

Reklame og øvrig
erhvervsservice

8%

6%

6%

5%

Andre serviceydelser mv.

4%

5%

4%

4%

Private
velfærdsinstitutioner

N/A

N/A

N/A

N/A
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Absolut ændring i branchernes omsætning
2009-2014
Københavns
Kommune

Sammenligningskommuner

Region
Hovedstaden

Hele landet

Engroshandel

46,6

21,8

69,9

153,9

Detailhandel

15,6

11,5

32,9

47,0

Farma, sundhed og
forskning

6,0

9,8

59,3

61,0

Forlag, tv og radio

5,1

-2,7

4,2

1,0

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)

Finansiering og forsikring

4,4

-1,7

2,6

5,1

Note: *Opgørelse af omsætning bliver i
Danmarks Statistiks registre tilknyttes CVRnummeret (dvs. hovedsædet) og arbejdsstedet. Det betyder, at data dækker over
virksomheder, hvis hovedsæde ligger i
Københavns Kommune (hovedsædeproblematikken).

Hoteller og restauranter

3,9

1,4

7,2

10,5

Rådgivning

3,8

3,5

9,5

5,2

Reklame og øvrig
erhvervsservice

3,0

-0,8

2,2

2,0

Andre serviceydelser mv.

0,9

0,3

1,6

2,4

Operationel service

0,5

3,0

14,1

24,7

Tele, IT og info

0,4

2,6

4,1

10,1

Private
velfærdsinstitutioner

-0,1

0,2

0,3

0,4

Tabellen viser den absolutte
ændring i omsætningen for den
enkelte branche for perioden
2009-2014.
Ændringen er opgjort i milliarder
kr.

(mia. kr.)
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Vækst i branchernes omsætning i 2009-2014
Københavns
Kommune

Sammenligningskommuner

Region
Hovedstaden

Hele landet

Engroshandel

57%

23%

23%

23%

Farma, sundhed og
forskning

54%

951%

162%

115%

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)

Hoteller og restauranter

39%

27%

39%

26%

Note: Tallene er omfattet hovedsædeproblematikken.

Forlag, tv og radio

36%

-34%

20%

3%

Detailhandel

30%

15%

21%

12%

Finansiering og forsikring

27%

-42%

7%

10%

Reklame og øvrig
erhvervsservice

24%

-15%

12%

6%

Andre serviceydelser mv.

17%

11%

15%

11%

Rådgivning

13%

36%

15%

5%

Operationel service

3%

31%

42%

38%

Tele, IT og info

1%

41%

5%

10%

Private
velfærdsinstitutioner

-4%

296%

11%

13%

Tabellen viser væksten i
omsætningen for en række
brancher for perioden 20092014.
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Branchernes eksportandel i 2014
Tabellen viser hvor stor en andel
af omsætningen, der stammer
fra eksport for en række
brancher i 2014.

Københavns
Kommune

Sammenligningskommuner

Region
Hovedstaden

Hele landet

Farma, sundhed og
forskning

85%

46%

90%

84%

Engroshandel

37%

38%

35%

35%

Operationel service

33%

19%

19%

18%

Note: Der eksisterer ikke præcise
opgørelser af eksporten i Danmarks
Statistiks registre. I tabellen benyttes
derfor proxyen ”momsfritaget omsætning (herunder eksport)”, i stedet.

Forlag, tv og radio

28%

26%

26%

25%

Rådgivning

27%

25%

30%

27%

Reklame og øvrig
erhvervsservice

22%

15%

21%

17%

Tallene er også omfattet hovedsædeproblematikken.

Tele, IT og info

16%

31%

17%

17%

Finansiering og forsikring

13%

13%

15%

12%

Detailhandel

3%

4%

4%

5%

Private
velfærdsinstitutioner

3%

N/A

3%

2%

Hoteller og restauranter

N/A

0%

3%

3%

Andre serviceydelser mv.

N/A

1%

10%

6%

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)
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3. KLYNGEBESKRIVELSER
-

Overblik over klynger i København
Den kreative klynge
Life science
Cleantech (herunder Smart City)
Fintech-klyngen
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Introduktion
København er lige som andre metropoler kendetegnet ved en
erhvervsstruktur, der både omfatter brancher og tværgående
klynger.
Således tilhører virksomheder inden for en række brancher også
klynger, der er kendetegnet ved at gå på tværs af brancheskel. Fx
fordi de indgår i en samlet værdikæde, fordi de retter sig mod
samme marked, eller fordi nye teknologier skaber nye
virksomhedstyper, der går på tværs af traditionelle brancheskel.

Et eksempel på det sidste er fintech klyngen, der arbejder med ITløsninger i eller til den finansielle sektor.

Statistik om erhvervsstruktur, vækst, produktivitet, mv. opgøres og
opdateres kun på brancheniveau. Derfor bygger en stor del af
analysen af Københavns erhvervsudvikling sig på branchedata, jf.
oven for.

Der er dog i de senere år foretaget en del separate analyser af de
forskellige klynger – enten i København eller på regionalt niveau.
Tal fra disse analyser fremgår af de følgende slide.

Sammenhæng mellem brancher og klynger – en illustration

Smart city er et eksempel på en klynge, der omfatter virksomheder
inden for rådgivning, it, byggeri, mv.
Det er vigtigt også at have fokus på klynger, når man analyserer
erhvervsudvikling i metropolbyer som København. Det skyldes for
det første, at virksomheder inden for klynger ofte har en række
fælles udfordringer og behov, og at det kan være vigtigt at
understøtte samspillet inden for klyngerne.
For det andet er der en tendens til, at stærke klynger udvikler sig
med afsætning i viden fra videninstitutioner, herunder universiteter. Den betydelige koncentration af forskning og uddannelse i
metropoler gør det derfor naturligt at have fokus på klynger i
erhvervs- og vækstpolitikken.
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Overblik over de vigtigste klynger i Københavns
Kommune
Klynge

De kreative klynger

Life science

Antal
virksomheder

Antal
beskæftigede

Omsætning

Eksport

5.355 (i 2011)

30.716 (i 2013, heraf
26.097 privat)

43,7 mia. kr. (2011)

9,6 mia. kr. (i 2011)

Øget antal virksomheder og
beskæftigede inden for de
seneste ca. 10 år.

17,2 mia. kr. ( 2014)

14,6 mia. kr.
(2014)

Betydelig vækst i omsætning
2009-14. Svag stigning i antal
beskæftigede.
Forholdsvist stabilt niveau af
virksomheder og
beskæftigede inden for de
seneste ca. seks år.

n.a.

10.500 (i 2012)

Cleantech
(herunder Smart
City)*

490 (i 2014)

39.000 (i 2012)

192 mia. kr. (i
2012)

85 mia. kr. (i 2009)

Fintech klyngen

140 (2015)

8.500-10.000 (2015)

n.a.

n.a.

Udvikling

n.a.

*Data dækker hele Region Hovedstaden
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Den kreative klynge
Klyngeafgrænsning: Den kreative klynge omfatter
virksomheder inden for brancherne arkitektur, bøger &
presse, design, film & video, indholdsproduktion &
computere, kunst & kunsthåndværk, musik, mode, møbler
& interiør, radio & tv samt reklame jf. Erhvervs- og
Vækstministeriets afgrænsning. Disse brancher har vidt
forskellige værdikæder, vækstudfordringer og –potentialer.
Ligeledes fungerer en række af de kreative brancher i høj
grad som drivkraft for innovation i andre brancher, dette
gør sig blandt andet gældende for design, film & video,
reklame samt indholdsproduktion og computere.

Københavns Kommune på 35 %, hvilket ligger over
landsgennemsnittet på 29 %. (Kilde: Københavns
Erhvervsservice 2014, særkørsel generel firmastatistik).
Beskæftigelsen i de kreative erhverv er vokset med 14 % i
Københavns Kommune mellem 2003 til 2013, hvor
beskæftigelsen indenfor de kreative erhverv i hele landet i
samme periode er gået tilbage (Kilde: Københavns
Erhvervsservice 2014, særkørsel RAS, bemærk databrud i
2008).
Virksomheder

2004

2011

4.000 (estimat)

5.355

--

19 %

2003

2013

27.000 (estimat)

30.716

Den kreative klynge: De kreative virksomheder omfatter
blandt andet Henning Larsen Architects, Studios og
Kopenhagen Fur. Klyngen tæller foruden de kreative
virksomheder også en række aktører, herunder Dansk
Design Center, DAC, INDEX, Danish Fashion Institute, CIID,
Interactive Denmark, etc. Endelig indgår en række viden- og
uddannelsesinstitutioner i klyngen, herunder ITUniversitetet, Den Danske Filmskole, KEA og KADK.

Antal virksomheder i Københavns
Kommune

Udviklingen inden for klyngen: Mellem 2004 og 2011 har
der været en stigning i antal kreative virksomheder i

- Heraf privat

--

26.097

Andel af samlet privat beskæftigelse i
Københavns Kommune

--

12 %

Andel af samlet antal virksomheder i
Københavns Kommune

Beskæftigelse
Antal beskæftigede i Københavns
Kommune

Øvrige indikatorer og datakilder
Det generelle billede er, at den kreative klynge målt på
væsentlige økonomiske indikatorer har større økonomisk
betydning i Københavns Kommune end de kreative erhverv
i Region Hovedstaden og hele landet (data fra 2011).
Værditilvækst i 2011

[ingen data identificeret]

Datakilder
Seneste data for den kreative klynge i Københavns
Kommune fremgår af: Københavns Erhvervsservice (2014),
Fakta om de kreative erhverv i København.
Øvrige relevante kilder:
•

Dansk Design Center (2014), Erhvervsstrategi for
kreative virksomheder i København,
http://ddc.dk/publikationer/erhvervsstrategi-forkreative-virksomheder-i-kobenhavn/

•

Erhvervs- og Vækstministeriets afgrænsning af
kreative virksomheder (2012),
http://www.evm.dk/~/media/oem/pdf/2012/vaekstte
am/kreative-erhverv-og-design/190312-dialogm-dedebatopl-g-bilag-a-metode-endelig.ashx

•

Vækstteam for kreative erhverv og design (2012),
Anbefalinger,
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media
/vaekstteamet_for_kreative_erhverv_og_design_anbe
falinger_2012.pdf

•

FORA (2011), Det Kreative København.

Privat omsætning i 2011

De kreative virksomheder i Københavns Kommune
omsætter for 43.740 mio. kr. og udgør 8 % af omsætningen
i København. De kreative virksomheder i København udgør
21 % af omsætningen indenfor de kreative erhverv på
landsplan.
Eksport i 2011

Mode er dominerende inden for de kreative erhverv i
Københavns Kommune. De kreative virksomheder i
Københavns Kommune eksporterer for 9.646 mio. kroner
og udgør 4 % af eksporten i København. De kreative
virksomheder i København udgør 14 % af eksporten i 2011
indenfor de kreative erhverv på landsplan.

Life science
Samlet klyngeafgrænsning: Klyngen omfatter virksomheder
inden for lægemidler (farma og biotek), diagnostik,
medicoudstyr,
hjælpemidler,
sundheds-it
og
velfærdsteknologi samt service- og driftsløsninger.
Københavns Kommune er specialiseret inden for
farma/biotek samt sundheds-it og velfærdsteknologi. Og
analysen har derfor fokuseret på disse to dele af life science
klyngen.
Sundheds-it og velfærdsteknologi: Der findes ikke en officiel
definition og branchemæssig afgrænsning af sundheds-it og
velfærdsteknologi. Velfærdsteknologi vedrører typisk hjælp
til borgere med én eller flere hverdagsfunktioner, fx i
forbindelse med funktionsnedsættelse, mens sundhedsteknologi typisk vedrører hjælp til borgere i rollen som
patient, fx i forbindelse med hospitalsbehandling (kilde:
IDA).
Den sundheds- og velfærdsteknologiske klynge i
Københavns Kommune omfatter blandt andet, Sahva, Tieto
og AGFA Healthcare. Klyngen tæller foruden virksomheder
også en række centrale aktører, blandt andet Copenhagen
Healthtech Cluster og Medicon Valley Academy. Endelig
indgår en række viden- og uddannelsesinstitutioner i
klyngen, herunder Københavns Universitet, Rigshospitalet,
Sund Vækst Huset, Copenhagen Center for Health
Technology.

Udviklingen inden for sundheds-it og velfærdsteknologi:
Der eksisterer kun klyngedata for sundheds-it og
velfærdsteknologiske virksomheder i hele Region
Hovedstaden. Der er i 2012 identificeret 238
velfærdsteknologiske virksomheder i Region Hovedstaden.
Beskæftigelsesudviklingen for de velfærdsteknologiske
virksomheder viser en stigning fra ca. 14.000 ansatte i 2006
til ca. 16.000 i 2012. Det skal dog bemærkes, at
beskæftigelsen toppede i 2009 og har været faldende siden.
Virksomheder

2012

Antal virksomheder i Region
Hovedstaden

238

Andel af samlet antal virksomheder i
Region Hovedstaden

Beskæftigelse

Antal beskæftigede i Region
Hovedstaden
Andel af samlet beskæftigelse i
Region Hovedstaden
Kilde: Copenhagen Capacity

0,3 %

2006

2012

14.000

15.759

1,5 % (estimat)

1,7 %

Life science - fortsat
Farma og biotek: Medicinalindustrien i Hovedstadsregionen er
en af de stærkeste erhvervsklynger i Danmark med en række
store veletablerede virksomheder, der har betydelig succes på
det globale marked. En styrke der blandt andet er baseret på
en stærk position inden for biotek. Biotekvirksomheder udgør
med andre ord en vigtig del af værdikæden for
farmaindustrien,
og
hovedparten
af
de
danske
biotekvirksomheder er lokaliseret i Københavnsområdet.
Biotekklyngen er i denne sammenhæng afgrænset til
virksomheder, der udvikler nye produkter inden for medicin
og diagnostik baseret på biologiske principper. Dvs. såkaldt
”rød” biotek. Herunder hører bl.a. Genmab, Zealand Pharma
og Santaris Pharma (Roche). Københavns Kommune er
hjemsted for en række mindre/unge biotekselskaber –
primært lokaliseret i forskerparken COBIS.
Brancheområdet farma, biotek og sundhedsydelser har ca.
10.500 ansatte i København fordelt på godt 2.000
virksomheder.
Heraf
af
langt
størstedelen
små
sundhedsvirksomheder (fx fysioterapeuter). Farma og biotek
har ca. 5.000 ansatte fordelt på knapt 100 virksomheder.
Lundbeck er den største virksomhed med ca. 1.500 ansatte i
Valby.

Kilde: Danmarks Statistik

Udviklingen inden for klyngen: Generelt er biotekvirksomhederne i København relativt unge, og mange er
blevet etableret i starten af ’00erne. Baggrunden og afsættet
for biotek-klyngen er i høj grad de store etablerende
farmaceutiske virksomheder (Novo Nordisk, Lundbeck, Leo
Pharma og Ferring), som spiller en altafgørende rolle for
økosystemet.
Nøgletal for farma, biotek og sundhedsydelser i Region
Hovedstaden (del af life science klyngen)
Antal beskæftigede (2014)

Omsætning (2014)
Eksport (2014)

38.600
95,8 mia. kr.
86 mia. kr.

Kilde: Danmarks Statistik
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Øvrige indikatorer og datakilder
Det generelle billede af life sciencevirksomheder i Region
Hovedstaden er, at de beskæftiger, omsætter og
eksporterer relativt mere end gennemsnittet for alle
virksomheder i Region Hovedstaden.
Værditilvækst:

Værditilvæksten inden for life science virksomheder i
Region Hovedstaden ligger på 1.101 tkr./årsværk. Til
sammenligning ligger værditilvæksten på 855 tkr./årsværk
for danske virksomheder inden for de samme brancher.

Datakilder

Seneste data for biotek-klyngen fremgår af: Erhvervsstyrelsen
(2012),
Det
danske
biotek
økosystem,
http://w2l.dk/file/409979/det_danske_biotek_oekosystem.pd
f
Øvrige relevante kilder:
•

DANSK BIOTEK m.fl.: ”Vejen til en stærk biotekklynge i
Hovedstadsregionen, - En analyse af rammebetingelser i
internationalt førende biotekregioner” (2007),
http://www.danskbiotek.dk/sites/default/files/nyhedsbr
eve/20090514_-1__Vejen_til_en_staerk_biotekklynge_i_Hovedstadsregion
en.pdf

•

Benchmark af udvalgte økosystemer, FORA 2012.
http://w2l.dk/file/402799/Benchmark_of_Ecosystems.p
df

Datakilder
Seneste data for den sundhedsteknologiske klynge fremgår
af: Copenhagen Capacity (2013), Velfærdsteknologi. En
styrkeposition i Region Hovedstaden.
Øvrige relevante kilder:
•

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger
(2013), Anbefalinger,
http://www.evm.dk/nyheder/2013/29-01-13regeringen-modtager-i-dag-anbefalingerne-fravaekstteamet-for-sundheds

•

IDA Sundhedsteknologi,
http://ida.dk/netvaerk/fag/industri/selskabetsundhed-velfaerd-og-teknologi-0

Cleantech (herunder Smart City)
Klyngeafgrænsning: Der eksisterer ikke en formel branchemæssig
afgrænsning af cleantech-virksomheder. Klyngeorganisationen
CLEAN har afgrænset cleantech til i alt otte områder: Bæredygtige
materialer, affald og genbrug, vand og spildevand, luft og miljø,
grøn energiproduktion, effektivisering af energiforbrug,
energiinfrastruktur og energilagring. Ud fra denne afgrænsning er
der blevet identificeret i alt 490 cleantech-virksomheder i Region
Hovedstaden i 2014. En stor andel af disse virksomheder er inden
for servicebranchen (45 %) efterfulgt af engros- og detailhandel (24
%) og fremstilling (20 %).
Cleantech-klyngen: Cleantech-klyngen omfatter virksomheder som
fx HOFOR, Aquaporin, Hitachi og Rambøll Danmark. Foruden disse
virksomheder omfatter klyngen blandt andet klyngeorganisationen
CLEAN samt DDC, DAC og Dansk Byplanslaboratorium. Dertil
kommer en række viden- og uddannelsesinstitutioner, herunder
Københavns Universitet.
Udviklingen inden for klyngen: Der er i perioden 2010-2014
registreret en stigning i antallet af cleantech virksomheder i Region
Hovedstaden, dog med et markant fald i 2013-2014. Den
registrerede fremgang fra 2010-2014 kan skyldes, at kortlægningen
af cleantech-virksomhederne er blevet mere fintmasket i løbet af
perioden. Der er i alt 74.980 beskæftigede i cleantechvirksomhederne i Region Hovedstaden og Region Sjælland, heraf er
ca. 90 % ansat i virksomheder i Region Hovedstaden. Der er således
ca. 67.482 beskæftigede i Region Hovedstaden.

Beskæftigelsen har i perioden 2007-2012 ligget ret stabil,
mens beskæftigelsen i dansk erhvervsliv i samme periode har
været faldende.
Af de 67.482 beskæftigede i cleantech-virksomheder i Region
Hovedstaden er det dog ikke alle, der beskæftige sige med
cleantech. I rapporten Monitor Copenhagen Cleantech Cluster
2014 har cleantech-virksomhederne i gennemsnit estimeret,
at 58 % af deres ansatte beskæftiger sig med cleantech. På
den baggrund estimeres cleantech-beskæftigelsen i Region
Hovedstaden til ca. 39.140.

Virksomheder

2012

2013

2014

Antal virksomheder i Region
Hovedstaden

534

570

490

Andel af samlet antal virksomheder
i Region Hovestaden

0,6 %

0,6 %

-

Beskæftigelse

2010

2011

2012

38.500
(estimat)

39.400
(estimat)

39.000
(estimat)

4,2 %

4,3 %

4,2 %

Antal beskæftigede i Region
Hovedstaden
Andel af samlet beskæftigelse i
Region Hovestaden
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Øvrige indikatorer og datakilder
Værditilvækst, omsætning og eksport er ikke opgjort særskilt
for hverken Region Hovedstaden eller Københavns Kommune.
Data dækker således virksomheder i både Region
Hovedstaden og Region Sjælland.
Værditilvækst i 2012
Værditilvæksten for cleantech-virksomhederne i Region
Hovedstaden og Region Sjælland er på ca. 745.275
kr./medarbejder. Der er tale om en svag stigning i
værditilvæksten
sammenlignet
med
2010,
hvor
værditilvæksten var på 740.367 kr./medarbejder.

Datakilder
Seneste data for cleantech-klyngen fremgår af: Copenhagen
Cleantech Cluster (2014), Monitor Copenhagen Cleantech
Cluster 2014.
Øvrige relevante kilder:
•

Copenhagen Capacity (2014), Smart
styrkeposition i Region Hovedstaden

•

Vækstteam for Energi og Klima (2013), Anbefalinger.

City.

En

Privat omsætning i 2012
Omsætningen i 2012 er på ca. 192 mia. kr. Der er tale om en
stigning sammenlignet med 2010, hvor omsætningen var på
176 mia. kr. Det skønnes at ca. 48 % af omsætningen kan
relateres til cleantech, dvs. i alt ca. 93 mia. kr. i 2012.

Eksport i 2009
Cleantech-virksomhederne eksporterer for ca. 85 mia. kroner i
2009. Eksporten er faldet i perioden 2007-2009, den er dog
faldet mindre end for øvrige danske virksomheder i samme
periode.
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Fintech-klyngen
Brancheafgrænsning: Digitale finansielle teknologier – fintech –
omfatter virksomheder inden for den finansielle sektor, herunder
også forsikring - såvel som leverandører af digitale løsninger til den
finansielle sektor. Hovedparten af de i alt 368 fintech virksomheder
i Danmark er lokaliseret i hovedstadsområdet.
Fintech-klyngen: Fintech-klyngen i Københavns Kommune består af
ca. 140 virksomheder og omfatter finansielle virksomheder som fx
Danske Bank, Saxo Bank, Nordea og Lendino samt en række itleverandører, herunder blandt andet SimCorp. Foruden disse
virksomheder omfatter klyngen også klyngeorganisationen CFIR
samt en række viden- og uddannelsesinstitutioner, herunder ITUniversitetet og Københavns Universitet.
Udviklingen inden for klyngen: En analyse af fintech gennemført i
2015 har identificeret 368 relevante virksomheder i Danmark med
en samlet beskæftigelse på ca. 14.272 personer (udelukkende
fintech), hvoraf beskæftigelsen i København udgør ca. 60-70 % dvs.
mellem 8.500-10.000 beskæftigede. Der er ikke tidligere
gennemført kortlægninger af fintech i Danmark, Region
Hovedstaden eller Københavns Kommune. Der er derfor heller
ingen data for udviklingen inden for fintech. Fintech er dog et
område, der generelt spås meget store vækstmuligheder, og det er
pt. ét af de områder inden for ikt, der globalt set tiltrækker flest
investeringer.

Virksomheder

2015

Antal virksomheder i Danmark

368

Antal virksomheder i Københavns
Kommune

140

Beskæftigelse

2015

Antal beskæftigede i Danmark
Antal beskæftigede i Københavns Kommune

14.272
8.500-10.000 (estimat)

Datakilder
Data for fintech-klyngen fremgår af: Oxford Research &
Rainmaking Innovation (2015), CPH FinTech Hub.
Øvrige relevante kilder:

•

Deutche Bank Research (2014), Fintech – The digital
(r)evolution in the financial sector.
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BILAG A. UDDYBENDE BRANCHEBESKRIVELSER
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Eksempler på erhverv der findes i de
største brancher
Hoteller og restauranter
Event catering
Caféer, værtshuse og diskoteker
Konferencecentre og kursusejendomme
Engroshandel
Agenturhandel
Tele, IT og info
Telekommunikation
Computerprogrammering
Konsulentbistand vedr. informationsteknologi
IT-service
Webportaler
Pressebureauer
Operationel service
Udlejning og leasing af materiel
Arbejdsformidling og vikarbureauer
Rejsebureauer og arrangører
Vagt og sikkerhedstjeneste
Rengøring og ejendomsservice
Callcentre
Inkassovirksomhed
Forlag, tv og radio
Udgivelse af computerspil og software
Udgivelse af aviser, ugeblade, bøger mv.
Produktion af film, tv, radio og musik mv
Indspilning af musik
Biografer

Detailhandel
Bilhandel og værksteder
Supermarkeder, varehuse, kiosker
Specialbutikker
Tankstationer
Internethandel

Andre serviceydelser mv.
Organisationer og foreninger
Reparation af husholdningsudstyr
Frisører, vaskerier mv.
Private husholdning med ansatte

Rådgivning
Advokatvirksomhed
Revision og bogføring
Virksomhedskonsulenter
Arkitekter og rådgivende ingeniører
PR og kommunikationsvirksomhed

Velfærdsinstitutioner
Administration
Udenrigsanliggender
Brandvæsen
Plejehjem og hjemmepleje
Daginstitutioner, behandlingshjem

Finansiering og forsikring
Banker, sparekasser og andelskasser
Finansielle og ikke-finansielle holdingselskaber
Investeringsforeninger og -selskaber
Ventureselskaber og kapitalfonde
Finansiel leasing
Realkreditinstitutter
Forsikrings- og pensionsselskaber mv
Finansiel service, formueforvaltning mv.

*Farma, sundhed og forskning
Farmaceutiske råvarer og præparater
Privathospitaler
Praktiserende læger, tandlæger mv.
Fysio- og ergoterapeuter mv.
Psykologer

Reklame og øvrig erhvervsservice
Reklamebureauer mv.
Markedsanalyser og offentlig meningsmåling
Industrieldesign og produktdesign
Kommunikationsdesign og grafiskdesign
Fotografisk virksomhed
Dyrlæger

*Note: Grundet diskretion i Danmark Statistik fremgår
Farmavirksomheder i ”del 2. indikatorer på
brancheniveau” enten under ”Farma, sundhed og
forskning” eller ”Farma mv.”. Farma mv. består af
Farmaceutiske råvarer og præparater, kemisk industri og
plastindustri mv.
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BILAG B. METODE, DATAKILDER
OG AFGRÆSNINGER
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Oversigt over indikatorer
Indhold:

•

Iværksætterrate, overlevelsesrate og eksportvirksomheder

•

Antal virksomheder og antal beskæftigede

•

Andel virksomheder med høj og lav produktivitet

•

Vækstvirksomheder

•

Omsætning, eksport og brancheopgjort produktivitet
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Iværksætterrate, overlevelsesrate og
eksportvirksomheder
Iværksætterraten og overlevelsesraten: Udregningen bygger på en særkørsel fra Danmarks Statistik.
Udtrækkene følger Danmarks Statistiks officielle definitioner og er baseret på følgende registre:
”Iværksætterdatabasen” og ”Generel firmastatistik”.
Data er afgrænset til private byerhverv og virksomheder, der præsterer en arbejdsindsats svarende til mindst
0,5 årsværk i løbet af et år. Data dækker kun momspligtige brancher.

For at der er tale om en ny virksomhed skal følgende forhold gøre sig gældende: Et firma, der er nyregistreret
for moms, som ikke før har været drevet af en anden ejer i anden ejerform, under et andet firma eller af en
personlig indehaver, der allerede er registreret for momspligtige aktiviteter
Andel eksportvirksomheder: Data er en særkørsel udført af Danmarks Statistik og bygger på registeret
"Generel firmastatistik". Data er afgrænset til reelt aktive virksomheder, der i året enten havde ansatte, der
tilsammen leverede minimum ½ fuldtidsårsværk, eller omsætning svarende til ½ fuldtidsårsværk i
virksomhedens hovedbranche. Derudover dækker data alle brancher og sektorer.
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Antal virksomheder og antal beskæftigede
på brancheniveau
Udregningerne stammer fra en særkørsel fra Danmarks Statistik, som indeholder data på antal private
virksomheder og antal private årsværk fordelt på DB07 36-branchegruppering. Data er indhentet for alle
kommuner, regioner og hele landet. Grundet diskretionshensyn er en række mindre brancher lagt sammen.
Data er opgjort på arbejdssteder, da en virksomhed kan have flere arbejdssteder. Det skyldes, at hvis man
eksempelvis opgør en virksomhed på CVR-nummeret, risikerer man, at en virksomhed placeres i den
kommune, hvor hovedsædet ligger (også kaldet hovedsædeproblematikken).
Data er afgrænset til reelt aktive virksomheder, der i året enten havde ansatte, der tilsammen leverede
minimum ½ fuldtidsårsværk, eller omsætning svarende til ½ fuldtidsårsværk i virksomhedens hovedbranche.
Virksomheder, der starter i løbet af året, skal dog kun have aktivitet svarende til ¼ fuldtidsårsværk før de
betegnes som reelt aktive.
Data stammer fra følgende registre: Beskæftigelse for Lønmodtagere (BFL) og Det Erhvervsstatistiske Register
(ESR). Oplysninger i BFL er afgrænset til private virksomheder og private non-profit organisationer efter
Danmarks Statistiks offentliggørelsesdefinitioner, der kan placeres i en kommune, og som er tilknyttet reelt
aktive virksomheder i ESR.
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Andel virksomheder med høj og lav
produktivitet
Udregningerne er en særkørsel fra Danmark Statistik og er baseret på følgende registre: Beskæftigelse for
Lønmodtagere (BFL), Erhvervsstatistiske register (ESR) samt Firmaernes køb og salg (Momsstatistikken).

Produktivitetsberegningen tager udgangspunkt i virksomhedernes værditilvækst pr. fuldtidsmedarbejder i
2014. For ikke at lade produktiviteten blive afgjort af mange små virksomheder, afgrænses der fra:
Virksomheder uden omsætning og små virksomheder med mindre end 5 medarbejdere.
Virksomhederne er i beregningerne opdelt i 127-branchegrupperingen fra Danmarks Statistik. Produktivitet er
herefter udregnet af Danmarks Statistik på baggrund af formlen: (salg-køb)/fuldtidsårsværk. 25 og 75
percentilerne udregnes for de enkelte 127 branchegrupper, og virksomheder med produktivitet under 25percentilen markeres som lavproduktive, mens virksomheder med produktivitet over 75 percentilen markeres
som højproduktive.
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Vækstvirksomheder
Data stammer fra en særkørsel fra Danmarks Statistiks registre: Erhvervsstatistisk Register (ESR) og
Beskæftigelse for Lønmodtagere (BFL). Data viser antal, private virksomheder inden for internationalt
konkurrerende erhverv*, der kan kategoriseres som virksomheder med hhv. høj eller moderat vækst.
Høj vækst er defineret ved en absolut vækst i omsætning på mindst 1 mio. kr. pr år de seneste tre år samt
minimum 5 årsværk i analyseåret (slutåret). Yderligere stilles følgende kriterier: 1) Virksomheder med 5-9
årsværk i analyseåret skal have en årlig omsætningsvækst på ≥ 30 pct. i de seneste tre år. 2) Virksomheder med
10+ årsværk i analyseåret skal have en årlig omsætningsvækst på ≥ 20 pct. i de seneste tre år.
Moderat vækst er defineret ved en absolut vækst i omsætning på mindst 1 mio. kr. årligt de seneste tre år samt
minimum 5 årsværk i analyseåret. Yderligere stilles følgende kriterier: 1) Virksomheder med 5-9 årsværk i
analyseåret skal have en årlig vækst på 10-30 pct. i de seneste tre år. 2) Virksomheder med 10+ årsværk i
analyseåret skal have en årlig vækst på 10-20 pct. i de seneste tre år.

Kriteriet om en absolut vækst på minimum 1. mio. kr. årligt og det højere krav til vækst for små virksomheder er
udtryk for et ønske om at sortere de små vækstvirksomheder fra og fokusere på den del af vækstlaget, som i
større omfang bidrager til jobskabelse og velstandsudvikling.
*Afgrænsning af internationalt konkurrerende erhverv
Opdelingen i lokalt og internationalt konkurrerende erhverv er central, fordi vækstmulighederne for lokalt
orienterede virksomheder typisk er givet af størrelsen på det lokale marked, og ofte sker virksomhedernes
vækst på bekostning af vækst i andre lokale virksomheder. Vækstmulighederne for internationalt
konkurrerende erhverv er ikke på samme måde begrænset af størrelsen af det lokale marked.
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Omsætning, eksport og brancheopgjort
produktivitet
For en uddybning af metode, datakilder og afgræsninger for
indikatorerne omsætning, eksport og brancheopgjort
produktivitet henvises der til dokumentet, ”Dokumentation
af særkørsel fra Danmarks Statistik”.
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