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Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften i Danmark
Initiativer der forbedrer de generelle rammevilkår for
industrivirksomhederne betyder, at det kommer de
områder mest til gavn, hvor industriarbejdspladserne
er placeret i Danmark. Knap 7 ud af 10 industriarbejdspladser ligger i dag vest for Storebælt. Det betyder, at
blandt de 10 kommuner, hvor den gennemsnitlige personindkomst vil stige mest, når industribeskæftigelsen
øges, ligger de 9 derfor i Jylland og én på Sjælland.
Fastholdelse af produktionsarbejdspladser er vigtig for Danmark. Hvis vi fortsat skal være et velstående samfund, og have
adgang til de forbrugsgoder, som man har og producerer i andre
lande, skal der være danske virksomheder, der har varer at sælge
den anden vej.
For sammenhængskraften betyder fastholdelse af produktionsarbejdspladser også, at vi er i stand til at have gode job - også i
områderne længere væk fra de større byområder. Især i den
vestlige del af Danmark betyder beskæftigelse inden for industrien meget. I Billund er knap hver fjerde beskæftiget inden for
industrien, mens det i København kun er 4 pct. af arbejdsstyrken.
Det er især også den vestlige del af Danmark, der fortsat er mærket efter krisen. Mens man på Sjælland er godt på vej til at genvinde de arbejdspladser, der gik tabt under krisen, er der fortsat
meget lang vej på Fyn og i Jylland.
En forbedring af rammevilkårene for industrien, evt. gennem
politiske initiativer, fører til øget beskæftigelse inden for industrien. I dette notat illustreres konsekvenserne på de gennemsnitlige personindkomster i kommunerne ved, at man øger industribeskæftigelsen med 10.000.

Der tages udgangspunkt i, at man fastholder den fordeling mellem kommuner, som industribeskæftigelsen har i dag. Der antages, at stigningen i beskæftigelsen udgør ledige dagpengemodtagere mellem 30 og 60 år uden beskæftigelse i løbet af året. De
kommer i beskæftigelse i industrien med arbejdsfunktionskoderne 4-9 (typisk overenskomstdækkede lønmodtagere) og
modtager ikke offentlige overførsler i løbet af året. De gennemsnitlige personindkomst omfatter alle borgere i kommunen fyldt
15 år.
Størst gevinst i Jylland

På landsplan vil en stigning i industribeskæftigelsen på 10.000
personer øge den gennemsnitlige personindkomst om året for
alle personer fyldt 15 år med godt 350 kr.
I alle kommuner vil den gennemsnitlige personindkomst stige,
men de største gevinster får man derfor også i en række jyske
kommuner og i Kalundborg på Sjælland.
Gevinsten er størst i jyske kommuner når industribeskæftigelsen øges
Stigningen i personindkomsterne, ved stigning i industribeskæftigelsen på 10.000 personer, opdelt på kommuner, 2013.

Anm: Læsø, Samsø og Fanø er udeladt af beregningerne.
Kilde: DI-beregninger pba. Danmarks Statistik.
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I Billund øges indkomsten med 920
kroner

I Billund kommune, hvor 1,1 pct. af Danmarks beskæftigede inden for industrien bor, betyder det, at beskæftigelsen inden for
industrien øges med 110 personer. Ved at være i beskæftigelse i
stedet for på dagpenge vil det øge den gennemsnitlige personindkomst for indbyggere fyldt 15 år i kommunen med knap 920
kr. årligt.

Stor indkomststigning i "industrikommunerne"
Mindst og størst ændring i personindkomster, kr.
Guldborgsund
150
Lolland
180
Albertslund
180
København
190
Tårnby
200
Hedensted
Ikast-Brande
Ringkøbing-Skjern
Kalundborg
Billund

620
670
800
850
920

Anm: Årlig stigning i gennemsnitlige personindkomster i
kommuner med mindst og størst stigning ved stigning i
industribeskæftigelsen på 10.000 personer.
Kilde: DI-beregninger pba. Danmarks Statistik

Gevinsten er ikke lige høj i alle kommuner. Det skyldes, at andelen af borgere, der er beskæftiget inden for industrien, ikke
fordeler sig jævnt. Desuden er der forskel mellem landets kommuner på indkomsterne for de ansatte inden for industrien. Alligevel vil en stigning i beskæftigelsen komme borgerne i alle
kommunerne til gavn.
Hver fjerde arbejder inden for industrien i Billund. 4
pct. i København.

I alle danske kommuner er der personer, der er beskæftiget i industrien. Det varierer dog meget fra kommune til kommune og
landsdel til landsdel hvor stor en andel af arbejdsstyrken, der er
ansat i en industrivirksomhed. I Københavns kommune er det
kun 4 pct. af arbejdsstyrken, mens det er næsten hver fjerde i
Billund.
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Størst andel af arbejdsstyrken arbejder inden for industrien i den vestlige del af Danmark
Andelen af arbejdsstyrken beskæftiget inden for industrien,
2014, pct.
Pct.

Kilde: Statistikbanken.dk
Fra 2008-2013 faldt
antallet af industriarbejdspladser med
70.000

Fra slutningen af 2008 til 2013 faldt antallet af beskæftigede
lønmodtagere inden for industrien med næsten 70.000 personer svarende til 20 pct. Det er et fald, der har ramt alle dele af
landet, om end industrivirksomhederne på Fyn oplevede det
største fald og de sjællandske et lidt mindre fald. Tabet af arbejdspladserne i industrien har dermed også påvirket den vestlige del af Danmark hårdest. Det er et fald, der kun i meget begrænset omfang er genvundet af de seneste 2 års stigning i beskæftigelsen på godt 8.000 inden for industrien.

Fra 2008-2013 faldt industribeskæftigelsen med 20 pct.
Antal
beskæftigede
lønmodtagere i
Ændring i pct.
industrien, 2008.
1.000 personer
2008-2013
2013-2015
Sjælland
110
-15,9
2,7
Fyn
29
-28,9
2,8
Jylland
215
-20,3
3,0
Hele landet
354
-19,7
2,9
Anm: Obs erva ti onerne opgjort 4. kvarta l i året.
Ki l de: DI-beregni nger pba . Stati s ti kba nken.dk
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I Jylland mangler
man fortsat 60.000
beskæftigede i fht.
førkriseniveau

Siden 2013 er det samlede beskæftigelsestab fra krisen væsentligt tættere på at være indhentet på Sjælland. Det er da også især
i en række andre brancher, at beskæftigelsen er steget, men da
industrien fylder væsentligt mere vest for Storebælt, er der fortsat meget langt til, at det samlede beskæftigelsestab er genvundet på Fyn og i Jylland. Således er man i Jylland mere end
60.000 fra at have den samme lønmodtagerbeskæftigelse som i
2008.
Lang vej til, at beskæftigelsestabet er hentet vest for Storebælt
Ændring i lønmodtagerbeskæftigelse i alle brancher 2008-2013 og 2013-2015
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Kilde: DI-beregninger pba. Statistikbanken.dk

DI projekt om virksomhedernes geografiske udfordringer og muligheder
Denne analyse er en del af DI’s projekt om de geografiske udfordringer og muligheder,
som virksomhederne oplever. Gennem de seneste mange år er arbejdsstyrken inden for
kommunerne koncentreret i byerne og mellem kommuner er arbejdsstyrken koncentreret
i de større byer. Dette er en tendens, der er taget til de senere år. DI ønsker at beskrive
hvilke udfordringer og muligheder virksomhederne oplever ved deres geografiske placering. Yderligere ønsker DI at undersøge, hvordan virksomhederne tilpasser sig og eventuelt drager nytte af udviklingen.
Danmark er et land, der trods alt dækker et begrænset område, og man skal ikke bevæge
sig langt før man enten befinder sig i udlandet eller i internationalt farvand. DI har medlemsvirksomheder i samtlige danske kommuner. De møder mange ens udfordringer, men
også en række forskellige udfordringer afhængig af, hvor i landet de har placeret deres
aktiviteter.
Befolkningens koncentration i byerne er både en udfordring og en fordel på samme tid.
Udfordringerne omkring urbaniseringen er mere nuancerede end, at alt vækst foregår
med udgangspunkt i Hovedstaden, om end Hovedstadens evne til at tiltrække og fastholde arbejdspladser også er væsentlig for hele Danmarks muligheder.
DI ønsker et åbent og velstående samfund i vækst og balance. Med det som udgangspunkt
ønsker DI derfor at deltage i udviklingen af Danmark, der sikrer, at Danmark samlet set
er konkurrencedygtigt og trækker arbejdspladser og vækst til hele landet.
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