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Trods flere jobs er 
arbejdsmarkedet på vej ned 
Af: Seniorøkonom Kristian Skriver og cheføkonom Tore Stramer 

Der blev skabt 4.300 lønmodtagerjobs i november. Det bringer dermed beskæftigelsen 
op på et nyt rekordhøjt niveau. Det er en højst overraskende fremgang, der viser at be-
skæftigelsen fortsat holder stand over for inflationskrisen. Selvom dagens tal overrasker 
positivt, så skal man dog passe på med at få hænderne for langt over hovedet af bare 
begejstring. Beskæftigelsen reagerer normalt med en forsinkelse på en vending i den 
økonomiske aktivitet. Det tager simpelthen tid før virksomhederne reagerer på et fald i 
aktiviteten og tilpasser medarbejderstaben derefter. 
 
Der er flere tydelige tegn på, at en vending på arbejdsmarkedet er tæt på. Antallet af 
ledige jobopslag er faldet med over 20 pct. siden februar, mens også erhvervslivet over 
en bred kam forventer et fald i beskæftigelsen over de kommende måneder. Et tydeligt 
tegn på en vending på arbejdsmarkedet også ses i antallet af fyringsvarslinger, der steg 
med 1.400 i december, hvilket er markant højere end december 2021, hvor der var blot 
92 fyringsvarslinger. Det øgede antal varslede fyringer indikerer desværre, at vi nu står 
over for en periode med stigende ledighed. 
 
Producentprisinflationen for varer fortsætter med at aftage i december, hvor producent-
priserne var 10,6 pct. højere end et år forinden. Det er den laveste årsstigning siden juni 
2021. Dermed er den årlige stigningstakt i producentpriserne nu faldet fra et historisk 
toppunkt i august på svimlende 37,6 pct. til 10,6 pct. i december. Det er en fantastisk 
nyhed, der viser, at det ekstreme pres på virksomhedernes omkostninger har været af-
tagende hen over efteråret. Det aftagende pres på producentpriserne vil også komme 
forbrugerne til gode i løbet af året. Normalt følges producent- og forbrugerpriserne hin-
anden over tid med en forsinkelse på ca. 3-4 måneder. Det er derfor også vores forvent-
ning, at det lavere pres på producentpriserne vil bidrage til et generelt fald i forbruger-
priserne igennem året. 
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1.400 varslede fyringer i december 

Der blev varslet 1.400 fyringer i december 2022. Det er det højest niveau siden coronak-
risen 2020, og en betydelig fremgang i forhold til december sidste år, hvor der blev vars-
let 92 fyringer. 
 
Det høje antal fyringsvarslinger i december måned sidste år er yderst atypisk. I statistik-
kens levetid siden starten af 2007 er der tale om det andet højeste antal fyringsvarslin-
ger, der er registreret i december måned. Vi skal helt tilbage til finanskrisen i 2008 for 
at finde rekorden med 2.366 fyringsvarslinger. 
 
Korrigerer man for de normale sæsonudsving, så stiger antallet af fyringsvarslinger der-
for til hele 3.250 i december sidste år. Selv om sæsonkorrektionen skal tages med for-
behold, så er det et meget højt antal fyringsvarslinger, der desværre varsler en tydelig 
stigning i ledigheden her i starten af 2023. 
 
Den betydelige stigning i antallet varslede fyringer viser desværre, at der har indfundet 
sig et dystert stemningsskift på arbejdsmarkedet. Mange virksomheder er blevet ramt af 
stigende omkostninger og faldende efterspørgsel og er nu nødsaget til at afskedige med-
arbejdere i et omfang vi ellers ikke har set siden coronakrisen og finanskrisen.  

Vending er på vej 
Det øgede antal varslede fyringer indikerer desværre, at vi nu står over for en periode 
med stigende ledighed. Med udsigt til en periode med faldende aktivitet i dansk øko-
nomi, så forventer at ledigheden vil stige med ca. 35.000 personer hen imod slutningen 
af 2023 og yderligere 20.000 personer i 2024. I første omgang fremstår særligt byggeriet 
og dele af oplevelseserhvervene mest sårbare. Dermed vil ledigheden stiger med i alt ca. 
45.000 personer frem med udgangen af 2024. Her bør man bemærke, at der fortsat vil 
være tale om en relativt lav ledighed i en historisk kontekst. 
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4.300 flere lønmodtagerjobs i november 

Lønmodtagerbeskæftigelsen steg med 4.300 personer i november, når der tages højde 
for almindelige sæsonudsving. Det er dermed et nyt rekordhøjt niveau for lønmodtager-
beskæftigelsen. Det er en højst overraskende fremgang, der viser at beskæftigelsen fort-
sat holder stand over for inflationskrisen. Selvom dagens tal overrasker positivt, så skal 
man dog passe på med at få hænderne for langt over hovedet af bare begejstring. Be-
skæftigelsen reagerer normalt med en forsinkelse på en vending i den økonomiske akti-
vitet. Det tager simpelthen tid før virksomhederne reagerer på et fald i aktiviteten og 
tilpasser medarbejderstaben derefter. 
 
Selvom beskæftigelsen endnu ikke falder, så er der ingen tvivl om at en forestående 
nedtur på arbejdsmarkedet i den grad ulmer. Alle indikatorer for arbejdsmarkedet peger 
entydigt nedad i øjeblikket. Antallet af ledige jobopslag er faldet med over 20 pct. siden 
februar samtidig med at antallet af fyringsvarsler er steget mærkbart. Men nok så vigtigt, 
så forventer erhvervslivet over en bred kam et fald i beskæftigelsen over de kommende 
måneder. 
 
Afslutningen på jobfesten er derfor også nært forestående og vi forventer som minimum, 
at der venter 2 år med faldende beskæftigelse. Konkret forventer vi et fald i beskæfti-
gelsen på 100.000 personer frem mod udgangen af 2023 og et yderligere fald på ca. 
20.000 personer i 2024.  
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Producentprisinflation falder - lavere forbrugerprisinflation på 
vej 

Producentprisindeks for varer steg med 10,6 pct. i december i forhold til samme måned 
sidste år. Det er den laveste årsstigning siden juni 2021. Dermed er den årlige stignings-
takt i producentpriserne nu faldet fra et historisk toppunkt i august på svimlende 37,6 
pct. til 10,6 pct. i december. Det er en fantastisk nyhed, der viser at det ekstreme pres 
på virksomhedernes omkostninger har været aftagende hen over efteråret.  
 
Når det er sagt, så er stiger producentpriserne fortsat i et alt for højt tempo, der ligger 
milevidt fra de historiske niveauer. I perioden fra 2010 til 2020 steg producentpriserne 
til sammenligning i gennemsnit med 1,6 pct. om året. Der er med andre ord et godt stykke 
vej ned mod en vis form for normalitet i omkostningspresset på dansk erhvervsliv. 
 
Det tydelig fald i producentpriserne hen over efteråret 2022 skyldes primært, at priserne 
energiforsyning er faldet. Ser vi fremad, så forventer vi at stigningstakten i producent-
priserne vil falde yderligere her i 2023. Det kræver dog, at energipriserne ikke stiger på 
ny og at fragtraterne holder sig ro. Det er derfor også fortsat betydeligt usikkerhed om 
prisudsigterne for dansk erhvervsliv. 
 
Inflationspilen peger nedad 
Det aftagende pres på producentpriserne vil også komme forbrugerne til gode i løbet af 
året. Normalt følges producent- og forbrugerpriserne hinanden over tid med en forsin-
kelse på ca. 3-4 måneder. Det er derfor også vores forventning, at det lavere pres på 
producentpriserne vil bidrage til et generelt fald i forbrugerpriserne igennem året.  
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Kinas økonomi voksede med 3 pct. i 2022 

Kinas økonomi voksede med 3 pct. i 2022. Ser man bort fra 2020, hvor coronakrisen 
ramte hårdt, er det den laveste vækst siden 1976, der var det sidste år i kulturrevolutio-
nen. Væksten var bedre end ventet, men stadig markant lavere end den kinesiske rege-
rings vækstmålsætning på ”omkring 5,5 pct.”.  
 
Kina har indtil december fortsat praktiseret en politik med nultolerance overfor Covid-
19. Med nultolerancepolitikken gennemførte man omfattende nedlukninger med henblik 
på at inddæmme smittespredningen. Nul-covid strategien og de omfattende nedluknin-
ger i 2022 lagde en dæmper på væksten i kinesisk økonomi. Kinas økonomi betalte der-
med prisen for den kinesiske strategi med at holde smitten nede.  
 
I december stoppede man med at praktisere nultolerance strategien overfor Covid-19, 
hvor man ellers hidtil havde indført omfattende nedlukninger for at inddæmme smitte-
spredningen. Da man gik væk fra nul-covid strategien steg smitten kraftigt, hvilket var 
frygtet at lægge en dæmper på de økonomiske aktiviteter i takt med at medarbejdere 
blev syge og forbrugerne blev hjemme. Men dagens tal understreger, at 2022 ikke endte 
med en nedgang i de økonomiske aktiviteter, som eller var frygtet. 

Genåbning vil væksten til at tiltage 
Det er godt nyt, at kinesisk økonomi kom bedre ud af 2022 end frygtet. Det giver et godt 
grundlag for genopretningen af økonomien de kommende år. Genåbningen vil få en me-
get positiv effekt på økonomien, fordi forbruget og investeringer vil stige. Samtidig vil 
regeringen sætte fart på investeringer i infrastruktur. Det vil give grundlag for flot vækst 
i kinesisk økonomi i år.  
 
Der er allerede nu positive signaler fra Kina. Der er tegn på, at store byer som Beijing og 
Guangzhou har lagt toppen af de store smittebølger bag sig, hvilket har fået de økono-
miske aktiviteter til at vende tilbage på ny.  
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Kontakt 
Henvendelser angående Dansk Erhvervs NøgletalsNyt kan ske til cheføkonom Tore 
Stramer på tstr@danskerhverv.dk og tlf. 3374 6107 eller seniorøkonom Kristian Skriver 
på kso@danskerhverv.dk og tlf. 3374 6033. 
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