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Servicesektoren holder gang i
jobvæksten
Af: Cheføkonom Tore Stramer og økonom Kristian Skriver

Det har været en travl nøgletalsuge i dansk økonomi. Fredagens tal for lønmodtagerbeskæftigelsen viste en fremgang i den private beskæftigelse på 2.300 personer, mens den
offentlige beskæftigelse viste et fald på 2.400 personer. Selv om jobvæksten har mistet
fart igennem 2019, så er der fortsat en fornuftig jobvækst i den private sektor. Det er
særligt serviceerhvervene, der fortsat efterspørger arbejdskraft og slår mange ledige stillinger op. Ser vi fremad, så forventer vi at jobvæksten vil aftage yderligere i styrke. Men
der er alligevel samlet set udsigt til en samlet jobvækst på ca. 20.000 personer i år. I
2019 steg beskæftigelsen med ca. 38.000 personer.
Stigningen i beskæftigelsen går fortsat hånd i hånd med en stigning i arbejdsstyrken.
Men det står også klart, at erhvervsfrekvensen herhjemme nu er på sit højeste niveau i
over 10 år. Det betyder, at der er stadig færre ressourcer på arbejdsmarkedet. Det er
dermed også nødvendigt med et fortsat fokus på at løfte arbejdsudbuddet, hvis vi skal
sikre en stabil udvikling i beskæftigelsen over de kommende år.
Danmarks Statistik løftede også sløret for danskernes middellevetid i løbet af ugen, der
viste en fremgang på 0,3 år. Middellevetiden har generelt været stigende siden 90’erne,
og er steget mere end tidligere prognoser ellers forudså. Det er derfor også vigtigt for
stabiliteten i de offentlige finanser og arbejdsudbuddet, at pensionsalderen fortsat blive
løftet i takt med danskerne lever længere.
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2019 bød på den svageste jobvækst i fire år
Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik fredag viser, at lønmodtagerbeskæftigelsen
faldt med knap 150 personer i december 2019. Faldet dækker over en stigning i den private beskæftigelse på 2.274 personer, mens den offentlige beskæftigelse faldt med
2.444 personer.
Lønmodtagerbeskæftigelsen steg samlet set med knap 38.000 personer i 2019. Det er
den svageste fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen siden 2015, hvor der var en fremgang på knap 35.000 personer. Der er dertil tale om en tydelig opbremsning i forhold til
2018, hvor lønmodtagerbeskæftigelsen steg med lige over 50.000 personer.
Det står dermed også klart, at 2019 blev året hvor jobopsvinget mistede fart og samlet
set bød på den svageste jobvækst i fire år.
Blød opbremsning på arbejdsmarkedet
Selv om jobvæksten i år er aftaget i forhold til de seneste år, så er der tale om en blød
opbremsning. Opbremsningen i jobvæksten skal ses i sammenhæng med, at væksten
både herhjemme og i udlandet er aftaget i løbet af 2019. Dertil spiller det formentlig også
en rolle, at de økonomiske udsigter er blevet forøget. Når den økonomiske aktivitet løjer
af og fremtidsudsigterne samtidig bliver mere usikre, så vil virksomhederne normalt
holde mere igen med nyansættelserne.
Vi kan således også se, at virksomhedernes inden for byggeriet og industrien har reduceret deres forventninger til beskæftigelsen i den nærmeste fremtid.
Vi begynder at kunne ane afslutningen på jobfesten
Ser vi frem, så forventer vi en fortsat fremgang i beskæftigelsen på ca. 20.000 personer
i 2020 og 5.000 personer i 2021. Dermed forventer vi, at jobopsvinget fortsat vil miste
fart over de kommende år. I 2021 vil vi ikke længere kunne tale om et decideret
jobopsving i dansk økonomi.
Vi forventer primært, at fremgangen i beskæftigelsen vil finde sted i serviceerhvervene,
hvor der fortsat er en høj efterspørgsel efter arbejdskraft og mange ledige stillingsopslag. Opbremsningen vil omvendt være mest tydelig inden for byggeriet og industrien,
hvor opbremsningen i den økonomiske vækst vil være mest tydelig.
Virusudbrud forventes ikke at ramme dansk økonomi
Vi forventer ikke, at det nuværende udbrud af coronavirus vil få en synlig effekt på væksten eller jobskabelsen i dansk økonomi. Det hviler dog på den antagelse, at virusudbruddet kommer under kontrol i løbet af de kommende måneder. Hvis virusudbruddet
eskalerer yderligere og bliver langvarigt, så vil det på sigt kunne dæmpe aktiviteten i
dansk økonomi via en lavere vækst i Kina og resten af verdensøkonomien.
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Danskerne lever længere og får flere år på pension
Danmark Statistik har mandag offentliggjort tal der viser, at middellevetiden fortsat stiger og nu er 79,3 år for mænd og 83,2 år for kvinder. Set over ét år er middellevetiden for
mænd steget med 0,31 år og 0,27 år for kvinder. Danskernes levetid er generelt steget
med omtrent 3 år siden starten af 90’erne.
Middellevetiden vokser mere end ventet
Over de seneste år er danskernes levetid tilmed steget betydeligt mere end forventet i
tidligere prognoser. Det betyder, at middellevetiden er steget hurtigere end forventet i
forhold til både Velfærdsaftalen fra 2006 og Tilbagetrækningsreformen fra 2011. Det betyder, at den nuværende regulering af folkepensionsalderen er kommet bagud i forhold
til den overraskende store stigning i danskerne levetid. Det bevirker, at nutidens ældre
kommer til at tilbringe en større andel af deres liv på pension end både deres forældre
og deres børn. Det medfører helt naturligt større udgifter til pensionsydelser.
Danskerne får flere sunde leveår
Den højere middellevetid afspejler også at seniorernes sundhedstilstand generelt er blevet bedre. Undersøgelse fra bl.a. Sundhedsstyrelsen viser, at de ekstra leveår som hovedregel er præget af gode leveår. Antallet af gode leveår er simpelthen steget proportionalt med den forventede restlevetid.
Pensionsalderen bør løbende hæves for at sikre balance i dansk økonomi
De seneste års positive udvikling i seniorernes levetid og helbred sætter en tyk streg
under, at der fortsat er potentiale for øget beskæftigelse ved, at de ældre bliver længere
på arbejdsmarkedet. Det ses naturligvis også ved efterlønsreformens store succes.
Stigningen i danskernes levetid understreget dertil også nødvendigheden af at politikkerne løbende løfter pensionsalderen i takt med at middellevetiden stiger. Sker der ikke,
så vil det kunne sætte de offentlige finanser under pres og mindsker arbejdsudbuddet
mærkbart. Politikerne skal samtidig være meget varsomme med at indføre nye særordninger, der giver adgang til en tidligere tilbagetrækning. Erfaringer viser, at sådanne ordninger kan vokse sig uhensigtsmæssigt store.
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Laveste antal danskere i 10 år står uden for arbejdsmarkedet
Onsdag offentliggjorde Danmarks Statistik tal, der viser at andelen af AKU-ledige i arbejdsstyrken har ligget på nogenlunde samme niveau over de seneste to år. AKU belyser
ledigheden ud fra en bred definition, hvor alle ledige, der ønsker job, tælles med i opgørelsen.
Det er selvsagt meget bemærkelsesværdigt at ledigheden herhjemme har udviklet sig så
stabilt samtidig med at beskæftigelsen ellers er steget pænt. Det vidner om, at arbejdsstyrken er steget pænt igennem opsvinget. Det kan vi ikke mindst takke de allerede vedtagne arbejdsmarkedsreformer for. Dertil spiller det bestemt også en rolle, at der har
været en stor tilgang af udenlandsk arbejdskraft.
Onsdagens tal viser således også, at antallet af personer uden for arbejdsstyrken er faldet mærkbart over de seneste år, og i øjeblikket befinder sig på det lavest niveau siden
starten af 2009. Det viser med al tydelighed, at der er meget få ledige ressourcer på
arbejdsmarkedet i øjeblikket.
Det presser naturligvis erhvervslivet, der fortsat har svært ved at rekruttere kvalificeret
arbejdskraft. Det er derfor også fortsat brug for et politisk fokus på at øge arbejdsudbuddet yderligere, hvis vi skal sikre fortsat stabil vækst i dansk økonomi. Det er desværre
ikke den vej det politisk går i øjeblikket. Det er derfor også al mulig grund til at opfordre
politikerne til at fokusere mere på tiltag, der øger arbejdsbuddet herhjemme.
4. kvartal 2019 bød på laveste antal danskere uden for arbejdsstyrken i 10 år
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Frygt for coronavirus preller af på forbrugertilliden
Danmarks Statistik har torsdag offentliggjort tal for forbrugertilliden i februar. Torsdagens tal er indsamlet i første halvdel af februar, og giver os dermed et dugfrisk indblik i
om udbruddet af coronavirus i Kina har tynget danskernes økonomiske forventninger.
Det er der umiddelbart ikke noget der tyder på. Forbrugertilliden faldt kun svagt fra 4,5
i januar til 3,3 i februar. Det betyder, at forbrugertilliden fortsat ligger på et lidt højere
niveau end gennemsnittet for det seneste halve år på 3,0. Det er et godt nyt og der er
ikke for alvor tegn på en øget bekymring hos de danske forbrugere her i februar.
Virusudbruddet i Kina udgør naturligvis en betydelig risiko for stabiliteten i verdensøkonomien og vil reducere væksten i Kina mærkbart her i starten af året. Det vil også kunne
mærkes i andre dele af verden, da mange af verdens varer produceres og transporteres
igennem Kina. Men afsmitningen til dansk økonomi tegner til at blive beskeden, hvis
udbruddet som ventet kommer under kontrol over de kommende uger.
Forventer bedring i egen økonomi – men forværring i dansk økonomi
Forbrugerne vurderer, at både familiernes og Danmarks økonomiske situation i dag er
bedre end for et år siden. Dertil forventer forbrugerne, at deres egen økonomi vil være
bedre om et år. Som lidt malurt i bægeret forventer forbrugerne forventer dog, at Danmarks økonomiske situation vil være dårligere om et år end i dag.
Forbrugerne har al mulig grund til at være positiv på egen økonomis vegne. Reallønsvæksten er solid og ligger over det historiske gennemsnit. Renterne er generelt faldet
over de seneste måneder og har givet mange danskere en ekstra rentebesparelse i husholdningsbudgettet. Dertil er der fortsat fornuftig fremgang i den private beskæftigelse
på tværs af landet. Fremgangen er også fortsat tydelig på boligmarkedet, der i løbet af
2019 satte ny handelsrekord flere steder i landet.
Ser vi på dansk økonomis form, så er der dog meget der tyder på at opsvinget har toppet.
Men der er udsigt til en blød landing. Den ventede opbremsningen i dansk økonomi skyldes primært at opbremsningen i den globale vækst vil ramme den danske eksport.
Privatforbruget bliver den vigtigste vækstmotor i år
Den fortsat stabile udvikling i forbrugertilliden er godt nyt her starten af det nye år, da
det viser at danskerne fortsat har appetit på at øge privatforbruget. Vi forventer samlet
set en fremgang i privatforbruget på 2% i år. Det betyder, at vi har udset privatforbruget
til trækker ca. 40% af den samlede ventede BNP-vækst på 1,5% i år.
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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 økonom Kristian Skriver på
kso@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6033.
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