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Dansk Erhvervs NøgletalsNyt 

Danske virksomheder sælger 
som aldrig før 
Af: Cheføkonom Tore Stramer og seniorøkonom Kristian Skriver 

I denne uge har vi fået tal for firmaernes salg i juli, der understreger, at coronakrisen har 
været kort for dansk økonomi. Der har været en imponerende salgsfremgang i løbet af 
2021 og salget i første halvår i år er næsten 10 pct. højere end samme periode sidste år. 
Fremgangen betyder nu også, at firmaernes salg er højere end før covid-19 ramte Dan-
mark og når et nyt rekordniveau. 
 
Selv de brancher, der har været hårdest ramt af coronakrisen, er for alvor begyndt at få 
gang i omsætningen. Det gælder blandt andet hotel- og restaurationsbranchen, der fra 
maj til juli i år oplevede en salgsfremgang på hele 26 pct. Dermed er deres salg nu kun 6 
pct. lavere end før coronakrisen ramte. Der er dog store regionale forskelle i branchen, 
hvor de hoteller og restauranter, der er særligt afhængige af udenlandske turister, fortsat 
er hårdt ramt af et lavt salg.  
 
Fremadrettet forventer vi, at salget aftager en smule, hvilket blandt andet skyldes en 
helt central udfordring for virksomhederne. De mangler arbejdskraft. Der bliver ledt med 
lys og lygte efter nye hænder, mens der bliver løbet stærkt blandt de ansatte. De seneste 
tal for danskernes arbejdstid er også helt oppe og flirte med en ny rekord. En rekord, 
som vi forventer bliver slået i løbet af tredje kvartal, hvor der skal presses flere timer ud 
af de eksisterende beskæftigede for at imødegå den store efterspørgsel.  
 
Det er ikke holdbart i længden og det er derfor også meget vigtigt, at regeringen hurtigst 
muligt får gennemført reformer, der øger udbuddet af arbejdskraft her på den korte bane. 
Alternativt risikerer vi at manglen på arbejdskraft stiger yderligere og overopheder dansk 
økonomi. 
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Firmaernes salg nu højere end før covid-19 ramte 

Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik fredag viser, at virksomhederne salg holdte det 
høje niveau både i juni og juli. Det betyder, at firmaernes samlede salg ekskl. energi steg 
med hele 9,6 pct, når første halvår 2021 sammenlignes med første halvår 2020. Det er 
en imponerende stærk salgsfremgang, der nu har løftet firmaernes salg op i et nyt re-
kordniveau.  
 
Virksomhedernes salg har løftet sig med en imponerende hastighed, som ærlig talt har 
taget os alle på sengen. Krisen har været dyb, men også meget kortvarig, og dansk øko-
nomi har på rekordtid bevæget sig ind i en ny vaskeægte højkonjunktur. 
 
Den tydelige fremgang i virksomhedernes salg skal ses i sammenhæng med, at dan-
skerne har haft et stort opsparet forbrugsbehov efter vinterens nedlukning. Dertil har 
muligheden for udbetalingen af de sidste to ugers indefrosne feriepenge øget dansker-
nes forbrugsmuligheder mærkbart. Det indenlandske salg er også blevet styrket hen over 
sommeren som følge af at flere danskere end normalt har valgt at holde sommerferie i 
Danmark fremfor i udlandet.  

Hotellerne har haft et stærkt salg hen over sommeren 
Det er særligt positivt, at de hårdest ramte virksomheder inden for hotel- og restaurati-
onsbranchen samt kultur oplevede en kraftigt fremgang i salget i juni og juli. Salget inden 
for hotel og restaurationsbranchen er steget med 26 pct. i perioden fra maj til juli. Det 
betyder, at salget nu kun befinder sig 6 pct. under niveauet i slutningen af 2019 før co-
ronakrisen ramte. Fremgangen dækker dog over betydelige regionale forskelle, hvor de 
hoteller, der er særligt afhængige af de udenlandske turister, fortsat er hårdt ramt af et 
lavt salg. Det gælder særligt hotellerne i hovedstaden. 

Lille afmatning i vente efter en hæsblæsende sommer 
Ser vi fremad, så forventer vi, at virksomhederne salg vil aftage en smule hen over efter-
året efter en hæsblæsende sommer. Salget vil dog fortsat holde et højt niveau og den 
største udfordring for virksomhederne er i øjeblikket at skaffe tilstrækkelig med arbejds-
kraft for at kunne holde trit med den stigende aktivitet.  
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Danskernes arbejdstid flirter med ny rekord 

Danmarks Statistik har onsdag offentliggjort tal for arbejdstidsregnskabet i 2. kvartal 
2021, der viser, at danskernes arbejdstid sprang i vejret med hele 25 mio. timer fra første 
til andet kvartal. Det er en meget kraftig fremgang, der betyder, at danskernes arbejdstid 
nu praktisk talt har tangeret den tidligere rekord fra 1. kvartal 2008. Konkret lå antallet 
af præsterede timer i 1. kvartal 2021 kun 0,1 pct. under det tidligere rekordniveau fra 1. 
kvartal 2008. 
  
Det er dog værd at bemærke, at de præsterede timer nu sker med udgangspunkt i en 
væsentlig større beskæftigelse end i 2008. Siden starten af 2008 er beskæftigelsen så-
ledes steget med godt 86.000 personer. Så selv om danskernes præsterede timer samlet 
set er besnærende tæt på en ny rekord, så er det ikke ensbetydende med, at den enkelte 
beskæftigede arbejder rekordmange timer. Antallet af præsterede timer pr. beskæftiget 
ligger omtrent på det samme niveau som i starten af 2018. Dermed er det bestemt ikke 
deltidsarbejdet, der driver fremgangen i beskæftigelsen. Der er simpelthen uhyre tryk på 
kedlerne hele vejen rundt på arbejdsmarkedet i øjeblikket. 

Genåbning har presset antallet af præsterede timer i vejret 
Den massive fremgang i danskernes arbejdstid skal primært ses som en normalisering 
efter vinterens nedlukning. Såvel danskernes arbejdstid som antallet af beskæftigede er 
steget meget mærkbart hen over andet kvartal. Stigningen i danskerens arbejdstid er 
derfor ikke overraskende mest udtalt i de brancher, der var direkte berørt af vinterens 
restriktioner.  

Ny rekord i vente i tredje kvartal 
Den store fremgang i antallet af præsterede timer, og antallet af beskæftigede viser, at 
virksomhedernes i øjeblikket leder med lys og lygte efter nye medarbejdere. Vi forventer 
derfor også, at vi kommer til at se en fortsat fremgang i danskerens arbejdstid i tredje 
kvartal, der vil bryde alle tidligere rekorder. Virksomhederne oplever simpelthen en ud-
præget mangel på arbejdskraft i øjeblikket, der betyder, at der skal presses flere timer 
ud af de eksisterende beskæftigede for at imødegå den store efterspørgsel.  
  
Det er desværre ikke holdbart i længden. Det er derfor også meget vigtigt, at regeringen 
hurtigst muligt får gennemført reformer, der øger udbuddet af arbejdskraft her på den 
korte bane. Alternativt risikerer vi at manglen på arbejdskraft stiger yderligere og over-
opheder dansk økonomi. 
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Rekordmange sygedagpengemodtagere i andet kvartal 

Danmarks Statistik har fredag offentliggjort tal for antallet af offentligt forsørgede i 2. 
kvartal 2021. Fredagens tal viser, at antallet af offentligt forsørgede faldt med knap 
3.200 personer i andet kvartal. Det er umiddelbart et meget beskedent fald, der dog 
dækker over, at antallet af ledige, der ikke var i aktivering (nettoledige), faldt med hele 
39.300 personer, svarende til et fald på 27 pct.  
 
Samtidig steg antallet af sygedagpengemodtagere dog med 19.100 til 86.700, svarende 
til en stigning på 28 pct. Det er det højeste niveau i statistikken levetid siden 2007. Det 
er en meget bemærkelsesværdig stigning, der hænger sammen med den mere lempelige 
adgang til sygedagpenge som led i håndteringen af COVID-19-krisen. Der er tale om en 
meget markant stigning, der forhåbentlig igen vil blive reduceret i takt med at coronak-
risen ebber ud.  
 
Ser man bort fra antallet af sygedagpengemodtagere, så faldt antallet af offentligt for-
sørgede med 12.500 personer i andet kvartal. Det er naturligvis rigtig positivt, at antallet 
af personer i aktivering faldt med mærkbart i andet kvartal. Nedgangen skal ses i sam-
menhæng med, at aktiviteten i dansk økonomi er tiltaget kraftigt oven på genåbningen 
af samfundet efter vinterens delvise nedlukning. Beskæftigelsen er tordnet i vejret med 
hele 83.000 personer siden februar og ledigheden er faldet med 21.000 personer. Mang-
len på arbejdskraft er samtidig tiltaget til nye højder i flere brancher. Den massive frem-
gang på arbejdsmarkedet har simpelthen gjort det nemmere for personer på offentlig 
forsørgelse at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.   
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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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