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Én vision – Tre mål
Det gode liv er visionen for vækst- og udviklingsstrategien i Syddanmark.
Målene med strategien er at skabe sammenhæng og udviklingsmuligheder, så Syddanmark bliver en mere
attraktiv, aktiv og produktiv region.
Strategien udpeger syv indikatorer for Syddanmarks udvikling mod de tre mål. Dem følges der op på her i notatet,
hvor der gøres status på den regionale udvikling i Syddanmark et år efter strategiens vedtagelse.
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Aktiv

Attraktiv

Aktiv

Produktiv

Syddanmark vil være en region,
der er spændende at besøge, som
kan fastholde og tiltrække borgere og
virksomheder, og hvor der er levende
byer og landområder.

Syddanmark vil have aktive og sunde
borgere, der uddanner sig, deltager
på arbejdsmarkedet, engagerer sig
i lokalområderne og starter nye
virksomheder. Det forudsætter, at der er
mulighed for at udvikle sig og bruge sine
evner og talenter fuldt ud.

Syddanmark vil være hjem for
konkurrencedygtige og produktive
virksomheder. Det kræver adgang til
en engageret, veluddannet og idérig
arbejdsstyrke samt en stærk fysisk og
digital infrastruktur.

Syddanmarks udvikling mod de tre mål
følges løbende på syv indikatorer.
	Flere indbyggere i Syddanmark

Befolkningstilvækst på 12.000 fra
2015 til 2020 (svarende til 1%)
	Mere attraktive lokalområder

8 ud af 10 vurderer deres lokalområde som attraktivt i 2020.
	Flere i arbejdsstyrken

Arbejdsstyrken øges med
5 procentpoint frem mod 2020.
	Højere uddannelsesniveau

Andelen med erhvervskompetencegivende uddannelse stiger med
3 procentpoint frem mod 2020.
	Flere skal bruge deres evner og

talenter
8 ud af 10 oplever, at de får brugt deres
evner og talenter i 2020.

Antallet af syddanskere stiger, flere er kommet i arbejde og produktiviteten er højere. På flere fronter går det
fremad i regionen, mens der på andre fortsat er betydelige udfordringer. Urbanisering er stadig en udfordring
mange steder i regionen, og i visse områder og brancher bliver det stadig vanskeligere at finde det nødvendige
udbud af kvalificeret arbejdskraft og få det matchet med efterspørgslen.
Urbanisering, lav vækst og tabte arbejdspladser
Som en del af inputfasen til Det gode liv-strategien udgav Region
Syddanmark i efteråret 2014 rapporten "Indblik", der beskrev en
række syddanske udfordringsbilleder. Rapporten afspejlede på mange
måder en region, som på tværs af nøgletallene stadig var præget af
nogle hårde kriseår.
I lyset af denne analyse og de udpegede udfordringer blev Det Gode
Liv-strategien udarbejdet og vedtaget i begyndelsen af 2016 som et
samlet svar på de fælles udfordringer og dermed en fælles platform
for den syddanske udviklingsindsats frem mod 2020.
En stærkere fremtid
Visionen er det gode liv gennem et attraktivt, aktivt og produktivt
Syddanmark. Som vedtaget i strategien følges der op på udviklingen
mod de tre mål ved at gøre status på syv indikatorer.
Notatet gør status på indikatorerne med de nyeste tilgængelige tal.
Et år efter strategiens vedtagelse indebærer det, at det for flere indikatorer endnu er for tidligt eller for usikkert at identificere en
udvikling.

Godt på vej
Hvad angår befolkningsudvikling, attraktivitet og produktivitet er det
tydeligt, at regionen er på rette spor. I 2016 steg indbyggertallet med
5.500 og fra 2015 til 2017 steg andelen af borgere, der synes deres
lokalområde er attraktivt fra 75 procent til 80 procent. Fra 2010 til og
med 2015 har der hvert år været en vækst i produktiviteten, og den er
steget mere end i de andre danske regioner de seneste fem år.
Langt fra målet
Hjerneflugten fortsætter. Uddannelsesniveauet er generelt langt
højere hos dem, der forlader regionen og ikke kommer tilbage, end
hos dem der bliver, og mange unge slår sig ned i de store studiebyer
og skaber værditilvækst dér. Erhvervsfrekvensen er kun vokset en
anelse i forhold til målsætningen, og det er ikke godt for regionens
virksomheder, som melder om markant voksende problemer med at
skaffe kvalificeret arbejdskraft.
Baseline er sat
Det er endnu for tidligt at sige noget kvalificeret om udvikling i tilgængelighed - en beregning af rejsetiden på de mest benyttede ruter
viser en gennemsnitlig rejsetid på 35 minutter. I 2017 afventer en
opfølgende måling, der skal vise, hvorvidt flere bruger deres evner og
talenter i hverdagen.

	Bedst til vækst

Syddanmark er den region, der har
størst årlig produktivitetsvækst.
	God tilgængelighed i hele regionen

Den gennemsnitlige rejsetid for de 10
mest benyttede rejseruter i hver af de
fire syddanske områder fastholdes på
trods af, at trafikmængden forventes
at stige.
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Fra udfordring til índsats. Det Gode Liv — strategien udpeger de
strategiske indsatser, som skal tackle udfordringerne i Syddanmark.
Med overvågningnotatet "State of the Region 2017" gøres status
på vejen mod målene.

--- STATE OF THE REGION — overvågningsnotat 2017

Syddanmarks vej
til vision og mål:

Status på Det Gode Liv
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Overblik og
status



efter 1 år
Baseline
- nulpunktsmåling



Langt
endnu

Godt på
vej

Flere i arbejdsstyrken

Arbejdsstyrken øges med 5 procentpoint frem mod 2020

•

•
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Brændende
platform

Ved strategien vedtagelse var erhvervsfrekvensen på
77,3 procent. En forøgelse af arbejdsstyrken med 5 procentpoint, vil øge arbejdsudbuddet svarende til 36.000
personer.
Erhvervsfrekvensen var ved udgangen af 2016 på 77,7
procent.

-- fra udfordring til indsats -- /

I mål

Flere indbyggere i Syddanmark
Befolkningstilvækst på 12.000 fra 2015 til 2020 (svarende til 1%)

•

1. januar 2017 var der 1.217.224 indbyggere i Syddanmark

•

Indbyggertallet steg i 2016 med 5.500 indbyggere

•

Stigningen skyldes en nettoindvandring i 2016 på 7.000
personer

•

I samme periode var der et underskud på flyttekontoen i
forhold til resten af landet i form af en nettofraflytning på
1.500 personer



Mere attraktive lokalområder
8 ud af 10 vurderer deres lokalområde som attraktivt i 2020

•

I en interviewundersøgelse fra 2015 angav 75 procent
at deres lokalområde var attraktivt.

•

Svar fra en ny undersøgelse i januar/februar 2017 viser
en positiv udvikling. I den angiver knap 80 procent, at
de anser deres eget lokalområde for attraktivt.

Højere uddannelsesniveau
Andelen med erhvervskompetencegivende uddannelse
stiger med 3 procentpoint frem mod 2020

•

•





Ved strategiens vedtagelse havde 73 procent af de 2564 årige en erhvervskompetencegivendeuddannelse.
Uddannelsesniveauet har været stigende de seneste
år, men der er stadig et stykke vej til målet om, at 76
procent har en erhvervskompetencegivende uddannelse i 2020.

Flere skal bruge
deres evner og talenter

Bedst til vækst

Syddanmark er den region, der har størst årlig produktivitetsvækst.

•

I årene fra 2010 til og med 2015 har der hvert år været
en vækst i produktiviteten i Syddanmark

•

Produktiviteten, målt som værdiskabelsen pr. beskæftiget, er steget mere i Syddanmark end i de andre
regioner de seneste 5 år.

•

De nyeste regionale nationalregnskaber viser tal for
2015.



God tilgængelighed i hele regionen
Den gennemsnitlige rejsetid for de 10 mest benyttede rejseruter
i hver de fire syddanske områder fastholdes på trods af,
at trafikmængden forventes at stige.

8 ud af 10 oplever, at de får brugt deres evner og talenter i 2020

•

At borgerne får brugt deres evner og talenter gavner
samfundet som helhed, men også den enkelte.

•

Rejsetiden på de 40 mest benyttede rejseruter i
Syddanmark er gennemsnitligt på 35 minutter.

•

I 2015 oplevede 77 procent af borgerne i Syddanmark at
de bruger deres evner og talenter fuldt ud i hverdagen.

•

•

Der foretages en opfølgende måling i 2017.

Ændringer i gennemsnitlige rejsetider kan ikke konstateres efter blot 1-2 år. Trafikmængden er stigende,
og rejsetiderne må derfor forventet øget i takt med, at
kapaciteten på veje og skinner udnyttes fuldt ud.
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Flere syddanskere, lav ledighed
og øget produktivitet
Stigende befolkningstal
Efter en stigning i indbyggertallet på næsten 5.500
i 2016 bor der 1. januar 2017 1.217.224 indbyggere i
Syddanmark. I Det Gode Liv-strategien er opstillet et mål
om at blive 12.000 flere indbyggere i 2020.

nettofraflytning på 1.500. I 2016 var der ekstraordinært
et mindre fødselsoverskud — det første siden 2010.

Siden regionens start for 10 år siden er indbyggertallet
samlet vokset med næsten 27.000. Efter nogle år med
stagnation er tallet steget støt siden 2013. Stigningen
har de senere år skyldtes både faldende nettofraflytning til resten af landet og stigende nettoindvandring
fra udlandet.

Attraktive lokalområder
Omdrejningspunktet i Det Gode Liv-strategien er, at
sikre Syddanmark som et attraktivt sted at bo og leve.
Syddanskerne er selv de bedste til at fortælle om kvaliteterne i det område, hvor de bor.

Flere yngre savnes
I 2016 var væksten båret af en stor nettoindvandring på
7.000 personer, mens der var et mindre underskud på
flyttekontoen i forhold til resten af landet i form af en

I en aktuel interviewundersøgelse fra januar/februar
2017 angiver 80 procent, at de anser deres lokalområde
for attraktivt. I 2015 angav 75 procent, at deres lokalområde var attraktivt.

5.454

Nettoindvandrede

7.029

Nettotilflyttede

Fødselsoverskud

-1.537

109

Kilde: Danmarks Statistik og Region Syddanmark
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Målsætning

Antal indbyggere

1.225.000

12.000 flere
syddanskere

1.215.000

1.205.000

figur attraktivit urban
1.195.000

1.185.000

Kilde: Danmarks Statistik og Region Syddanmark
Figur befolkningsudvikling

Befolkningsregnskab 2016

Befolkningstilvækst

— antal indbyggere i Syddanmark

Befolkningsvæksten er kendetegnet ved et stigende
antal over 65 år og et svagt faldende antal børn og unge.

•
— bidrag fra indvandring, tilflytning og fødselsoverskud

Befolkningsudvikling
Befolkningsudvikling 2007 til 2017

•

25 procent synes, at lokalområdet er blevet et
bedre sted at bo inden for de seneste 5 år.
15 procent synes, at lokalområdet er blevet et
dårligere sted at bo.

•

34 procent tror, at lokalområdet bliver et bedre sted
at bo inden for de næste 5 år. 11 procent tror, at
lokalområdet bliver et dårligere sted at bo.

•

64 procent vil i høj grad anbefale andre at bosætte
sig i det område, han/hun bor i. Kun 7 procent
vil i mindre grad eller slet ikke anbefale andre at
bosætte sig i området.

Attraktivt lokalområde?
— Andel ,der mener at deres lokalområde er atttraktivt, 2017

73%

Landområde

87%

79%

80%

78%

200 til 2.000
indbyggere

2.000-5.000
indbyggere

5.000-25.000
indbyggere

Kilde: Region Syddanmarks borgerpanel, januar/februar 2017, 1.044 svar
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Budgetseminar1.xlsx

Mere end
25.000
indbyggere

figur kvalificeret arbejdskraft

dannelse. Det er endnu for tidligt at tale om en udvikling
siden strategiens start, hvor ca. 73 procent af de 25-64
årige havde en erhvervskompetencegivende uddannelse.
Målet er at fået øget den andel til 76 procent i 2020.

Rekrutteringsproblemer

— andel virksomheder, der de seneste seks måneder
har haft vanskeligt ved at rekruttere

Stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft
Ledigheden er lav. I januar 2017 var ledighedsprocenten
på 4,3 procent. Sammenlignet med januar 2013 er ledigheden faldet med hele 2 procentpoint svarende til 11.000
færre personer i ledighed. Niveauet er nu så lavt, at
arbejdsmarkedet ikke længere er i balance. Efterspørgslen
efter arbejdskraft stemmer ikke med udbuddet.

Uddannelsesniveauet i Syddanmark er støt stigende. Andelen af ufaglærte blandt de 25-64 årige falder, og andelen med videregående uddannelse stiger. Den
udvikling ses både hos mænd og kvinder, men stærkest
hos kvinderne, som nu generelt har en højere uddannelse
end mændene.

Det mærkes hos virksomhederne i regionen. 60 procent
af de virksomheder, der har søgt medarbejdere fra juni
til december 2016 har i høj grad eller nogen grad har haft
problemer med at skaffe den arbejdskraft, som de har
brug for. Mere end halvdelen af dem har svaret, at de i høj
grad har haft problemer.

Et vigtigt uddannelsesmål i strategien er at øge andelen
af 25-64 årige med erhvervskompetencegivende ud-

29%

I nogen grad

24%

I høj grad

27%

31%
9%

21%
12%

4%
Februar 2013

Februar 2014

Februar 2015

December 2016

Kilde: Region Syddanmarks vækstbarometer

Budgetseminar1

Uddannelsesbalance

— bopæl og uddannelse 15 år efter grundskolen
Fortsat i
regionen

Hjemvendte

Fraflyttere

Tilflyttere

Uden erhvervskomp. udd.

23%

21%

14%

23%

Erhvervsfaglig + KVU

52%

36%

23%

35%

MVU + LVU

25%

43%

63%

42%

16.626

4.912

9.137

3.597

Samlet antal

Tabellen viser uddannelsesniveauet for de årgange, der forlod grundskolen i 1997-1999 fordelt efter deres bopæl
15 år efter. Det ses af tabellen, at unge, der forlader regionen for at uddanne sig, ender med en længere uddannelse
end de, de bliver.
Kilde: Danmarks Statistik og Region Syddanmark
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Hjerneflugt
En stor syddansk udfordring ligger i, at mange unge
fra Syddanmark tager deres videregående uddannelse i bl.a. Aarhus og København og for få vender
tilbage. Efter endt uddannelse slår mange sig ned og
får job i eller omkring de store studiebyer, hvor de er
med til at skabe høj værditilvækst dér.

Tallene i tabellen illustrerer problemet tydeligt. Mere
end seks ud af ti af de unge, der er flyttet fra regionen og ikke kommet tilbage, har en mellemlang eller
lang videregående uddannelse. Det samme gælder
kun for hver fjerde af dem, som er blevet i regionen.
Til gengæld har mere end 40 procent af de som er
vendt hjem til regionen en mellemlang eller lang
videregående uddannelse.

--- STATE OF THE REGION — overvågningsnotat 2017

Den attraktive arbejdskraft
For de syddanske virksomheders udvikling og overlevelse
er det en forudsætning at kunne tiltrække tilstrækkeligt
med kvalificeret arbejdskraft. I en interviewundersøgelse
blandt de syddanske virksomheder fortæller 28 procent
af de virksomheder, der har haft vanskeligt ved at rekruttere, at det har medført tab af ordrer og omsætning.
85 procent nævner desuden et højere arbejdspres på de
eksisterende medarbejdere som en direkte konsekvens.
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Selv om ledigheden er faldet betragteligt, så er det fortsat en udfordring at få nogle af de mange, særligt ufaglærte, der er blevet
ramt af ledighed, da krisen satte ind, tilbage i arbejde. Selv om
ledigheden i a-kassen 3F, hvor mange ufaglærte er forsikrede, er
faldet siden 2010, så er den ved indgangen til 2017 stadig på et
relativt højt niveau. Ledigheden i Metal fortsætter med at falde
og nærmer sig niveauet fra før krisen satte ind i 2008.

Arbejdsstyrkens udvikling
Arbejdsstyrkens udvikling

— Erhvervsfrekvens
erhvervsfrekvensens
i Syddanmark, 2007k1 - 2016k4
i Syddanmark, udvikling
2007k1 - 2016k4
82,0

Erhvervsfrekvens, procent

Ledige eller opkvalificerede ressourcer
Hvis manglen på kvalificeret arbejdskraft skal løses, forudsætter
det, at de ledige ressourcer mobiliseres. Kan der skabes et match
mellem udbud og efterspørgsel — gennem opkvalificering og ved
en udvidelse af arbejdsstyrken?

80,0

78,0

Målsætning

36.000
flere i
arbejdsstyrken

74,0

Fuldtidsledige i Syddanmark
18
16
14

3F

Større arbejdsudbud og beskæftigelse
Arbejdstyrken opgøres ved erhvervsfrekvensen, som angiver,
hvor stor en andel af de 15-64 årige, der enten er i beskæftigelse
eller er parate til at tage et arbejde.

procent

FOA
HK

8
6

Metal

4
Akademikerne

2
0

Kilde: Danmarks Statistik og Region Syddanmark

I løbet af 2016 er erhvervsfrekvensen steget med 0,4 procentpoint.

65 procent af virksomhederne, der har haft ansatte på særlige
vilkår, har oplevet fordele som mindre slitage på medarbejderne,
øget diversitet, ændret tilgang til arbejdet og lavere omkostninger.
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Jobmæssigt tegner 2017 også lovende. Forventningerne til
nyansættelser er dog lavere end forventningerne til vækst i
omsætningen.

Virksomhedernes forventninger til 2017

En forøgelse af arbejdsudbuddet er essentielt for et tilstrækkeligt udbud af arbejdskraft til understøttelse af virksomhedernes
vækst og udvikling. I Det Gode Liv-strategien er det en målsætning at få løftet erhvervsfrekvensen med 5 procentpoint fra 77
procent til 82 procent i 2020.
Opfyldelse af målsætningen vil betyde, at arbejdsstyrken øges
med 36.000 personer.

Virksomhederne er opmærksomme på, at en måde at skaffe flere
nye ansatte på er ved at få flere hjulpet ind på arbejdsmarkedet.
A-kasser
Det kan være gennem jobordningerFigur
med
offentligt tilskud eller i
job, der skal skåne medarbejderne fysisk eller psykisk.

Et flertal tror på stigende omsætning i 2017, mens kun 9 pct.
tror omsætningen falder i det nye år. Troen på vækst er højest
hos virksomhederne på Fyn og i Trekantområdet.

— omsætning og antal ansatte sammenlignet med 2016

12
10

Målt på konjunkturtal baseret på syddanske virksomheders syn
på økonomien, så tegner 2017 også til at blive et godt år for de
små og mellemstore virksomheder i Syddanmark.

76,0

Figur erhvervsfrekvens
Kilde: Danmarks Statistik og Region Syddanmark

— andel ledige i udvalgte a-kasser

De nyeste regionaløkonomiske nøgletal
Region Syddanmarks samlede økonomi voksede med 1,8 procent
i 2015 og både beskæftigelse og produktivitet steg. De regionale
nationalregnskaber er blevet revideret, og det har ført til en
betydelig opjustering af størrelsen af den syddanske økonomi.

Vækst i 2016
Bag ved de relative tal ligger imidlertid absolutte tal, der ser mere
positive ud. Fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016 steg antallet
af personer i Syddanmark med tilknytning til arbejdsmarkedet
gennem direkte beskæftigelse med 11.000 personer, mens
arbejdsstyrken blev øget med 13.000 personer.

52%

forventer større
omsætning i 2017

33%

forventer flere
ansatte i 2017

9%

forventer mindre
omsætning i 2017

10%

forventer færre
ansatte i 2017

Kilde: Region Syddanmarks vækstbarometer, dataindsamlet i november 2016

Syddansk vækst og produktivitet
Danmarks økonomi voksede med beskedne 0,7 procent årligt fra 20052015. I samme periode voksede Syddanmarks økonomi årligt med 1,3
procent — med en vækstrate, der lå højere end de øvrige vestdanske regioner. I Østdanmark voksede Hovedstaden med 1,6 procent årligt i perioden
2005-2015, mens Sjællands økonomi blev 0,2 procent mindre hvert år.
Værditilvæksten måler, hvor den økonomiske aktivitet foregår, dvs. på
arbejdsstedet. Den negative vækst på Sjælland skal derfor ses i lyset af en
kraftig udpendling til Hovedstaden. I Hovedstaden bidrager indpendling
særligt fra Sjælland til gengæld positivt til væksten.

Syddansk økonomi vigtigere for
den nationale vækst end tidligere antaget

Årlig vækst 2005-2015

1,5%
1,2%
0,9%
0,6%
0,3%
0,0%

Hele landet

Hovedstaden

Syddanmark

Midtjylland

Nordjylland

Sjælland

-0,3%
-0,6%
Kilde: Danmarks Statistik og Region Syddanmark

Årlig vækst BVT 2005-2015

Produktivitet skaber økonomisk vækst
Værdien af det hver enkelt beskæftiget producerer og den samlede
beskæftigelse afgør, hvor stor den samlede værdiskabelse (bruttoværditilvækst) og dermed den økonomiske vækst bliver. Selv om der bliver
flere syddanskere, og arbejdsstyrken øges en smule, så er det i sig selv
ikke nok til at holde regionen på vækstsporet. Væksten i Syddanmark vil
primært være bestemt af udviklingen i produktiviteten (værdiskabelse pr.
beskæftiget).
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Opgørelsen af dansk økonomis størrelse og
udvikling revideres løbende, efterhånden som
det underliggende kildemateriale forbedres.

Kortlægningen af aktiviteterne og yderligere
revisioner har medført, at Danmarks BNP i 2015
er 42 mia. kr. højere end hidtil antaget.

Det er naturligt, at når samfundet ændrer sig,
fx bliver mere digitaliseret, så ændres metoder
og kilder der anvendes til at måle beskæftigelse,
eksport, produktion mv.

Det påvirker også størrelsen af Syddanmarks
økonomi markant. Syddanmarks BNP er hævet
med mere end 2 procent svarende til mere end 7
mia. kr. i 2012.

Globaliseringen har ændret samfundet
betydeligt, og skabt behov for ny viden for
at kunne give et retvisende billede af dagens
Danmark.

Samtidig viser en ny opgørelse, at eksporten
driver en væsentlig større andel af den
økonomiske vækst end tidligere opgørelser har
vist.

Danske virksomheder har i stigende grad
aktiviteter i andre lande, og ofte foregår både
produktion, forarbejdning samt køb og salg uden
for landets grænser.

Da Syddanmark er kendetegnet ved mange og
store eksportvirksomheder, betyder det samlet
set, at Syddanmarks økonomi spiller end større
rolle for den samlede danske økonomi end hidtil
antaget.
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Størst produktivitetsvækst
Efter fem år i træk med et faldende antal beskæftigede i Syddanmark
steg beskæftigelsen i 2014 og igen med mere styrke i 2015. Det er dog
stadig kun i Hovedstaden, at beskæftigelsen er på sammen niveau, som
lige før krisen.

Syddansk produktivitet

Produktivitetsniveauet i Syddanmark nærmer sig landsgennemsnittet. Årsagen til at produktivitetsniveauet
ligger lidt under gennemsnittet, skyldes den syddanske
erhvervsstruktur. Det syddanske erhvervsliv leverer
nemlig en brancheproduktivitet, der ligger på landsgennemsnittet, hvilket ingen andre regioner bortset fra
Hovedstaden kan præstere.

- årlig vækst i procent

Figuren nederst viser, at Syddanmark er relativt specialiseret i Handel og transport, Bygge og anlæg, Industri
samt Landbrug, skovbrug og fiskeri. De store brancher,
Handel og transport og Bygge og anlæg, står for 33
procent af den syddanske beskæftigelse, mens Landbrug står for mindre end 4 procent. For alle tre brancher
gælder, at produktiviteten er lav, mens industrien,
der udgør 13 procent af beskæftigelsen, har en højere
produktivitet end det øvrige danske erhvervsliv.

6%

4%

2%

0%

Bruttoværditilvækst

Produktivitet
-6%
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Højt produktivitetsniveau
Finanskrisen satte sit præg på alle regioner, men evnen til at lægge krisen
bag sig har vist sig forskellig fra region til region. Syddanmark har vist en
bemærkelsesværdig evne til at øge arbejdsproduktiviteten som reaktion
på finanskrisen.
Fra at ligge på niveau med Midtjylland i 2009 med en arbejdsproduktivitet
på godt 350 kr. pr. time skabes der i 2015 værdi for 402 kr. pr. time i Syddanmark mod 378 kr. pr. time i Midtjylland. Hovedstadens arbejdsproduktivitet ligger væsentlig højere, men da Syddanmarks vækstrate er højest,
mindskes afstanden, se figur side 11.
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13,4%

Sjælland

-11,3%

Syddanmark

-1,5%

Midtjylland

-7,5%

Nordjylland

-11,9%

Brancheproduktivitet

Erhvervsstruktur

Figuren viser i hvilken grad de regionale produktivitetsforskelle skyldes erhvervsstruktur hhv.
relativt produktivitetsniveau i de enkelte brancher i de enkelte regioner. Samlet afvigelse fra landsgennemsnittet er angivet til højre.
Kilde: Danmarks Statistik og Region Syddanmark

Specialiseringsgrad

Produktivitet

Årlig vækst, 2005-2015

— andel af national beskæftigelse

— afvigelse fra landsgennemsnit

Syddanmark

Afvigelse fra landsgennemsnittet produktivitet

32,0%

Landbrug, skovbrug og fiskeri

Industri

26,5%

Industri

Bygge og anlæg

22,8%

Bygge og anlæg

Handel og transport

21,2%

Handel og transport

Erhvervsservice

17,5%

Erhvervsservice

Finansiering og forsikring

12,4%

Finansiering og forsikring

Information og kommunikation

10,1%

Information og kommunikation

Landbrug, skovbrug og fiskeri

I figuren kan hver branche følges fra venstre mod højre. De mørke liggende søjler viser
syddanske andele af den samlede nationale beskæftigelse i hver branche. Er branchen
over den orange streg har Syddanmark en specialisering. Brancherne i figuren udgør 63
procent af de beskæftigede.

Figur Specialisering

2005

Kilde: Danmarks Statistik og og Region Syddanmark

2017 Dekomponering af regional produktivitet.xlsx

Beskæftigelse

I brancher som Finansiering og forsikring samt Information og kommunikation, der beskæftiger relativt få i
regionen, er både produktiviteten og den årlige vækst
høj.

Specialiseret

-2%

Samlet afvigelse

Hovedstaden

Region Syddanmark

Årlig syddansk vækst, 2005-2015
vækst
—Syddansk
i bruttoværditilvækst,
beskæftigelse og produktivitet

— bidrag fra erhvervsstruktur og brancheproduktivitet
Landsgennemsnit

Økonomisk vækst er ikke alene et spørgsmål om at
arbejde mere effektivt. Erhvervsstruktur og produktivitetsniveau indenfor de enkelte brancher har også
stor betydning.

Til gengæld er værdiskabelsen pr. beskæftiget i Syddanmark steget mere
end i de andre regioner de seneste 5 år. Dermed adskiller 2015 og 2014 sig
fra tidligere år, idet både produktivitet og beskæftigelse steg.

-4%

Regionale forskelle i arbejdsproduktivitet, 2015

—betydning af erhvervstruktur og brancheproduktivitet

-36,5%

32,8%

-18,4%
-23,1%
-27,8%
76,1%
42,2%

Hele landet

2,2%

2,5%

1,7%

1,4%

-0,1%

0,1%

0,8%

0,7%

2,1%

1,2%

0,2%

1,1%

6,5%

6,7%

De røde og blå søjler viser ved sammenligning med gennemsnitlig produktivitet om
brancherne er hhv. høj- eller lavproduktive. I tabellen yderst til højre er vist gennemsnitlig årlig økonomisk vækst i brancherne i Syddanmark og hele landet.
Kilde: Danmarks Statistik og Region Syddanmark

ARBEJDSPRODUKTIVITET 1993-20151993-2015
Arbejdsproduktivitet

Nationalt
De foreløbige nationalregnskabstal viser, at de senere års positive udvikling i økonomien fortsætter.

pr. arbejdstime
—- bruttoværditilvækst
bruttoværditilvækst
pr. arbejdstime
475

Bruttoværditilvækst, beskæftigelse og
produktivitet
— tal for hele landet, 2005K4 — 2016K4

Bruttoværditilvækst

Hovedstaden
450
Hele landet
425
400
Midtjylland
375

Nordjylland

350

Sjælland

325
300
275
1993

1997

2001

2005

2009

2013

Stigningen i beskæftigelsen er nu på niveau med
den økonomiske vækst (bruttoværditilvækst). Det
medfører, at produktivitetsudviklingen flader ud og
bevæger sig sidelæns.
På længere sigt er det uholdbart både i forhold til
international konkurrence og en arbejdsstyrke med
begrænsede vækstmuligheder.

Kilde: Danmarks Statistik og Region Syddanmark

Indeks 2006K4=100

Beskæftigelse
Produktivitet

105,0

102,5

100,0

97,5

95,0

Kilde: Danmarks Statistik og Region Syddanmark

Figur BVT pr time 1993-2015

Figur kvartaler

Tilgængelighed
og mobilitet

Rejsetiden på de 40 mest benyttede rejseruter i Syddanmark er i dag gennemsnitligt på
35 minutter.

God infrastruktur reducerer de syddanske virksomheders transportomkostninger, forbedrer adgang til
kvalificeret arbejdskraft og øger kundegrundlaget.

Ændringer i gennemsnitlige rejsetider kan
ikke konstateres efter blot 1-2 år. Trafikmængden er stigende, og rejsetiderne må
derfor forventet øget i takt med, at kapaciteten på veje og skinner udnyttes fuldt ud.

Transportmuligheder påvirker også, hvor syddanskerne bosætter sig, hvor de tager hen i fritiden, og
hvor de arbejder og uddanner sig.
Det er målet, at den gennemsnitlige rejsetid for de 10
mest benyttede rejseruter i hver de fire syddanske
områder fastholdes på trods af, at trafikmængden
forventes at stige.
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kr. pr. arbejdstime

Syddanmark

Produktivitet og værdiskabelse har for længst passeret det hidtidige toppunkt i slutningen af 2008.
Beskæftigelsen stiger også, men er endnu ikke på
niveau med den seneste højkonjunktur.
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