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Dansk Erhvervs NøgletalsNyt 

Brandvarmt arbejdsmarked 
Af: Cheføkonom Tore Stramer og seniorøkonom Kristian Skriver 

I denne uge fik vi endnu engang syn for, hvor varmt det danske arbejdsmarked er. I sep-
tember steg lønmodtagerbeskæftigelsen med 13.000 personer. Dermed er beskæftigel-
sen nu steget 8 måneder i træk med i alt 120.150 personer. Det er en vanvittigt impone-
rende fremgang, der har løftet den i forvejen rekordhøje beskæftigelse blandt lønmod-
tagerne til i alt 2.882.000 personer. Vi er vidne til en decideret jobfest, der i øjeblikket 
buldrer afsted i et tempo, der har kørt alle prognoser midtover. Ser vi fremad mod års-
skiftet, så er der ikke umiddelbart tegn på at jobfesten er ved at løje af. Antallet af ledige 
stillinger steg yderligere fra september til oktober, samtidig med at manglen på arbejds-
kraft er krøbet yderligere i vejret. 
 
Der er dog desværre ingen tvivl om, at den udbredte mangel på arbejdskraft giver et 
produktionstab i de hårdeste ramte virksomheder. Det gælder både inden for byggeriet, 
industrien og serviceerhvervene, hvor manglen på arbejdskraft i øjeblikket er rekordhøj. 
Udbuddet af arbejdskraft kan simpelthen ikke følge med den galoperende efterspørgsel 
i øjeblikket. Politikerne bør derfor også nu have et fast fokus på at øge udbuddet af ar-
bejdskraft på det private arbejdsmarked. Det bør ske ved løbende at nedbringe den of-
fentlige beskæftigelse fra det nuværende rekordhøje niveau, samtidig med at der åbnes 
op for mere udenlandsk arbejdskraft. Dertil bør finanspolitikken generelt strammes i 
2022 for at tage noget af farten af væksten i dansk økonomi. 
 
Knap så positive tal fik vi i denne uge for forbrugertilliden, der for anden måned i træk 
dykkede kraftigt. Det er et rigtigt øv-tal i en tid, hvor stort set alle nøgletal for dansk 
økonomi er meget positive. I sidste uge fik vi tal for BNP-indikatoren, der viste, at dansk 
økonomi voksede kraftigt i tredje kvartal. Samtidig er beskæftigelsen steget til rekord-
høje niveauer, mens ledigheden er på det laveste niveau i 12 år. Den dalende optimisme 
skal ses i lyset af den kraftige smittespredning, der sender flere arbejdspladser i ned-
lukningsrisiko herhjemme.  
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Beskæftigelsen steg med 13.000 personer i september 

Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik mandag viser, at lønmodtagerbeskæftigelsen 
steg med 13.000 personer i september. Dermed er beskæftigelsen nu steget 8 måneder 
i træk med i alt 120.150 personer. Det er en vanvittigt imponerende fremgang, der har 
løftet den i forvejen rekordhøje beskæftigelse til i alt 2.882.000 personer. Vi er vidne til 
en decideret jobfest, der i øjeblikket buldrer afsted i et tempo, der har kørt alle prognoser 
midtover. Ser vi fremad mod årsskiftet, så er der ikke umiddelbart tegn på, at jobfesten 
er ved at løje af. Antallet af ledige stillinger steg yderligere fra september til oktober, 
samtidig med, at manglen på arbejdskraft er krøbet yderligere i vejret.  

Stigende smitte udløser ikke nye jobtab 
Stigningen i smittetallene udgør dog i øjeblikket en risiko, der naturligvis skal følges tæt. 
De økonomiske konsekvenser kan blive betydelige, hvis en række skærpede restriktio-
ner genindføres hen over vinteren. Det så vi under både den første og anden smittebølge, 
hvor beskæftigelsen kortvarigt faldt brat. Vores hovedscenarie er dog, at den store ud-
bredelse af vaccinerne, og en effektiv teststrategi, vil holde en hel eller delvis nedlukning 
stangen hen over vinteren. Dertil skal man huske på, at behovet for podere og vaccine-
personale nu igen er steget mærkbart, hvilket isoleret set vil løfte beskæftigelsen. Det er 
derfor ikke vores forventning, at den igangværende smittebølge vil udløse et nyt tilbage-
slag på arbejdsmarkedet. Vi forventer en fortsat stigning i beskæftigelsen, der dog vil 
aftage i styrke i takt med, at manglen på arbejdskraft bider sig fast.  

Mangel på arbejdskraft skal håndteres 
Fartgrænsen på arbejdsmarkedet testes i øjeblikket til det yderste. Der er desværre in-
gen tvivl om, at den udbredte mangel på arbejdskraft giver et produktionstab i de hårde-
ste ramte virksomheder. Det gælder både inden for byggeriet, industrien og serviceer-
hvervene, hvor manglen på arbejdskraft i øjeblikket er rekordhøj. Udbuddet af arbejds-
kraft kan simpelthen ikke følge med den galoperende efterspørgsel i øjeblikket.  
 
Politikerne bør derfor også nu have et fast fokus på at øge udbuddet af arbejdskraft på 
det private arbejdsmarked. Det bør ske ved løbende at nedbringe den offentlige beskæf-
tigelse fra de nuværende rekordhøje niveauer, samtidig med, at der åbnes op for mere 
udenlandsk arbejdskraft. Dertil bør finanspolitikken generelt strammes i 2022 for at tage 
noget af farten af væksten i dansk økonomi. 
 
Lønmodtagerbeskæftigelsen, sæsonkorrigeret 

 
Kilde: Danmarks Statistik, tabel LBESK04  
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Øv – forbrugertilliden dalede igen i november 

Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik mandag viser, at forbrugertilliden faldt til -2 i 
november. I oktober var forbrugertilliden på 3,3. Det er især tilliden i dansk økonomi, der 
trækker optimismen ned.  
 
Tilbagegangen kommer ovenpå, at forbrugertilliden dykkede kraftigt i oktober. Det er 
dermed anden måned i træk med kraftig nedgang i forbrugertilliden. Det er et rigtigt øv-
tegn i en tid, hvor stort set alle nøgletal for dansk økonomi er meget positive. I sidste uge 
fik vi tal for BNP-indikatoren, der viste, at dansk økonomi voksede kraftigt i tredje kvar-
tal. Samtidig er beskæftigelsen steget til rekordhøje niveauer, mens ledigheden er på det 
laveste niveau i 12 år.  
 
Den dalende optimisme skal ses i lyset af den kraftige smittespredning, der sender flere 
arbejdspladser i nedlukningsrisiko herhjemme. Dertil trygger de tiltagende energipriser 
og den høje inflation optimismen hos de danske forbrugere. 
 
I store træk står dansk økonomi i øjeblikket et godt sted. Økonomien brager afsted med 
høj vækst, beskæftigelsen er rekordhøj og ledigheden er lav. Det giver grundlag for god 
købekraft hos forbrugerne. Dertil har husholdningerne akkumuleret en stor opsparing. 
Men den tiltagende pessimisme hos de danske forbrugere kan komme til at lægge en 
dæmper på væksten i forbruget fremadrettet. 
 
Forbrugertillidsindikatoren

 
Kilde: Danmarks Statistik, tabel FORV1  
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Overraskende fremgang i detailsalget i oktober 

Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik torsdag viser, at detailomsætningen steg med 
1,7 pct. i oktober, når der korrigeres for sæson- og prisudvikling. Stigningen kommer 
ovenpå tre måneder med dalende detailsalg.  
 
Det er egentlig ret overraskende, at detailsalget stiger i oktober efter tre måneder med 
dalende detailsalg. Det dalende detailsalg de foregående måneder skyldes primært, at 
danskerne har flyttet en del af deres forbrug væk fra detailhandlen og over i servicesek-
toren i takt med genåbningen og dalende smitte. Forbruget af brætspil og fladskærme 
er i nogen grad blevet skiftet ud med biografen, restaurant og rejser. Den tendens havde 
vi egentlig forventet, også var fortsat ind i oktober.  
 
Den pludselige fremgang er derfor ret overraskende. Forklaringen lægger i, at der er et 
godt økonomisk grundlag for fremgang i detailsalget. Beskæftigelsen er rekordhøj, le-
digheden er lav, og opsparingen er stor. Det sikrer ro omkring privatøkonomien for hus-
holdningerne. Men trods de gode økonomiske forudsætninger har vi dog set kraftige dyk 
i forbrugertilliden i oktober og november.  
 
Fremadrettet er det usikkert, hvordan detailsalget vil udvikle sig. Umiddelbart ville vi 
forvente, at detailsalget vil falde svagt i takt med, at forbrugerne vender tilbage til deres 
gamle forbrugsvaner. Men ovenpå torsdagens stigning er der efterhånden en del, der 
peger i retning af tiltagende detailhandel de kommende måneder. Den tiltagende smitte 
herhjemme kan få flere til at blive hjemme fra biografen eller restauranten, og i stedet 
bruger pengene i detailhandlen. Det kan få detailsalget til at stigende de kommende 
måneder.  
 
Detailomsætningsindeks, pris- og sæsonkorrigeret 

  
Kilde: Danmarks Statistik, tabel DETA152  
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Første fald i bankopsparingen siden 2014 – dog ikke overra-
skende 

Offentliggjorte tal fra Nationalbanken torsdag viser, at danske husholdninger havde 
1.028 mia. kr. stående i banken ved udgangen af oktober. Det er et fald på 1 mia. kr. 
sammenlignet med oktober sidste år. Det er første gang siden november 2014, at hus-
holdningernes indestående er lavere end for et år siden.  
 
Danskernes opsparingen er de seneste år fløjet i vejret, fordi husholdningernes privat-
økonomi har været sund. Faldet det seneste år kommer dog slet ikke overraskende. For 
et år siden blev den første omgang indefrosne feriepenge udbetalt og indsat på dansker-
nes konti. Danskerne har således brugt eller investeret en del af feriepengene.  
 
Tværtimod er det mere overraskende, at danskerens opsparingen ikke er dalet mere det 
seneste år. Da vi stod her for et år siden, havde vi ventet, at danskerne ville trække lidt 
mere på den store opsparing. Forklaringen er, at dansk økonomi og privatøkonomien er 
kommet hurtigere tilbage, end vi turde sætte næsen op efter. Beskæftigelsen er rekord-
høj, ledigheden er lav og BNP buldrer afsted med høj vækst. Det har gjort, at danskerne 
har sparet nogenlunde lige så meget op, som de har lagt til side.  
 
Danske husholdningers indestående i oktober svarer til, at hver voksne danskerne har 
220.000 kr. stående i banken.   
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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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