ANALYSE

Vækstvirksomhederne
mangler arbejdskraft
Efter nogle år med omkring 2 pct. årlig vækst, skal vi givetvis indstille os på en smule
lavere vækst i 2018. Én af forklaringerne på, at de danske virksomheder ikke kan producere på fuld blus er, at de mangler arbejdskraft. Det er veldokumenteret, at rigtig mange
virksomheder mangler arbejdskraft. Denne analyse viser dog, at det særligt er vækstvirksomheder, som har mere end svært ved at tiltrække medarbejdere til ledige stillinger.
I Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse svarer halvdelen af vækstvirksomhederne, at
det i løbet af det seneste halve år har været svært eller umuligt at tiltrække kompetente
medarbejdere til ledige stillinger. Omfanget er markant mindre i de virksomheder, som
ikke forventer at øge omsætningen i løbet af de kommende 12 måneder. Det understreger
for alvor nødvendigheden af at øge arbejdsudbuddet i den danske økonomi, så vores
vækstvirksomheder ikke må sige nej til alle de nye opgaver, der vælter ind.
Virksomhederne indenfor rådgivnings- og it/tele-branchen forventer i særlig stor udstrækning at øge omsætningen de kommende 12 måneder. Ansatte i disse brancher er
kendetegnet ved høj specialisering og særlige færdigheder, som ofte hentes ind fra udlandet. Derfor har vi særligt brug for, at adgangen til udenlandsk arbejdskraft lettes, til
gavn for væksten i hele Danmark.

Figur 1:

Andelen af virksomhederne, som oplever, at det er svært eller umuligt at
rekruttere kompetent arbejdskraft fordelt på omsætningsforventning
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Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, september 2018.
Note: n = 895.

Af: Jakob Kæstel Madsen, analysekonsulent. Udgivelsestidspunkt: oktober 2018

Baggrund
Dansk Erhverv foretager flere gange om året konjunkturmålinger blandt vores medlemsvirksomheder, hvor vi undersøger virksomhedernes forventninger til de kommende 12
måneder for så vidt angår omsætning, antal ansatte, investeringer og eksport.
Overordnet set forventer lige omkring halvdelen af Dansk Erhvervs medlemmer, at deres
omsætning vil stige i løbet af de kommende 12 måneder. 38 pct. forventer ingen udvikling, mens 12 pct. forventer, at deres omsætning falder. På samme måde har eksportvirksomhederne også positive forventninger til de kommende 12 måneder, om end niveauet
er faldet en smule siden foråret som følge af handelskrige og generel usikkerhed på de
udenlandske markeder.
Forventningerne til udviklingen i antal ansatte og til investeringerne er mere afdæmpede,
men der er stadig markant flere virksomheder, som forventer at øge antallet af ansatte
og de samlede investeringer, så vi kommer formentlig til at se, at beskæftigelsen bliver
endnu højere i løbet af de kommende måneder.

Figur 2:

Virksomhedernes forventninger til udviklingen i omsætning, antal ansatte, investeringer og eksport i de kommende 12 måneder.
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Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, september 2018.
Note: n = 895. Spørgsmålet om udviklingen i eksporten er kun stillet til eksportvirksomheder, hvorfor n = 212.

Vækstvirksomhederne mangler arbejdskraft / Dansk Erhverv • oktober 2018

2

Om dette notat
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 5. oktober.
Om Dansk Erhvervs Analysenotater
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige,
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenotater med tydelig henvisning til Dansk Erhverv.
Kontakt
Henvendelser angående analysen kan ske til analysekonsulent Jakob Kæstel Madsen på
jkm@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6079.
Henvendelser angående mangel på arbejdskraft og andre relaterede områder kan ske til
arbejdsmarkedschef Peter Halkjær på pha@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6133.
Noter
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