ANALYSENOTAT

Stigende mangel på arbejdskraft
 AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER

Der er efterhånden gang i den danske økonomi. Det ser vi bl.a. for udviklingen i BNP,
hvor vi i år for første gang i 10 år kan få en vækstrate på over 2 pct.
Den samme tendens ser vi for i lønmodtagerbeskæftigelsen, som er steget med 145.000
fuldtidspersoner siden 1. kvartal 2013. Det svarer til en stigning på 7 pct. På grund af den
markante stigning i beskæftigelsen ser vi en stigning i antallet af virksomheder, der
melder om mangel på arbejdskraft.
Der er i sær bygge- og anlægsbranchen, hvor mange virksomheder begynder at melde, at
de mangler arbejdskraft, så de ikke længere kan imødekomme ordrer. For oktober
meldte 30 pct. af bygge- og anlægsvirksomhederne, at de manglende arbejdskraft.
Sammenlignet med august for to år siden, er det en stigning på 13 pct.-point. Vi skal ikke
mange år tilbage før ingen bygge- og anlægsvirksomheder meldte om manglede
arbejdskraft.
I industrien ses også tendenser til stigende manglende arbejdskraft. Med indgangen til
4. kvartal meldte 9 pct. af industrivirksomhederne, at mangel på arbejdskraft er en
begrænsning i produktionen. Det er en markant stigning sammenlignet med for tre år
siden, hvor blot 3 pct. af industrivirksomhederne meldte, at manglende arbejdskraft var
en produktionsbegrænsning.
Figur 1
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger
Note: Figuren viser andelen af virksomheder (vægtet efter beskæftigelse), der angiver mangel på arbejdskraft
som en produktionsbegrænsning fordelt på service, industri og bygge & anlæg. Statistik for bygge- og
anlægsbranchen samt service er på månedsbasis, og er derfor opregnet til kvartaler ved et simpelt gennemsnit.
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Vi ser også tendenser til, at mange servicevirksomheder begynder med at melde om
mangel på arbejdskraft. I løbet af juli, august og september meldte 13 pct. af
servicevirksomhederne, at manglen på arbejdskraft er en begrænsning i produktionen.
Til sammenligning meldte 8 pct. af servicevirksomhederne i samme måder for tre år
siden, at manglen på arbejdskraft er en begrænsning i produktionen.
Det varierer dog betydeligt indenfor servicebranchen, hvilke typer af virksomheder, der
melder om mangel på arbejdskraft.
Der er i sær stor mangel på arbejdskraft indenfor rådgivning, forskning o.a. videnservice
samt restaurationsbranchen, hvor 26 pct. af virksomhederne i løbet af august, september
og oktober melder at mangel på arbejdskraft er en produktionsbegrænsning. Der er også
en tendens til mangel på arbejdskraft indenfor operationel service, hvor 23 pct. af
virksomhederne melder at mangel på arbejdskraft er en produktionsbegrænsning.
Figur 2
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger
Note: Tabellen viser andelen af virksomheder (vægtet efter beskæftigelse), der angiver mangel på arbejdskraft
som en produktionsbegrænsning fordelt på servicebrancher. Der er taget et simpelt gennemsnit for juli, august
og september.
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 OM DETTE NOTAT
”Stigende mangel på arbejdskraft” er Dansk Erhvervs analysenotat nummer 52 i 2017.
Redaktionen er afsluttet den 30. 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.

 KVALITETSSIKRING
Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører
egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines
i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring.

 KONTAKT
Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til økonom Kristian Skriver på
kso@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6033.
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