
 

 

 NØGLETAL – UGE 23  

   

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt  

Mange ledige stillinger – begyn-
dende mangel på arbejdskraft? 

Af: Cheføkonom Tore Stramer og seniorøkonom Kristian Skriver   

 
I denne uge har vi blandt andet fået de seneste tal for vare- og tjenesteeksporten. For 
første gang siden oktober faldt eksporten. Faldet skal dog på ingen måde ses som en 
bekymring, da eksporten er steget med 4,5 pct. over de seneste tre måneder og ligger på 
samme niveau som før coronakrisen. Det er særligt det enormt stærke globale industri-
opsving, der er drivkraften bag den flotte fremgang. 
 
Eksporten er dog ikke steget lige meget på tværs af brancherne. Siden april 2020 er 
vareeksporten steget med 25 pct., mens tjenesteeksporten i samme periode er faldet 
med 14 pct. Det er især eksportturismen, der har haft det hårdt under coronakrisen, hvor 
den er blevet halveret. Desværre forventer vi først, at turismeeksporten kommer i gang 
igen i løbet af næste år.  
 
I denne uge har vi desuden også fået tal for andelen af ledige stillinger i den private 
sektor, hvilket giver anledning til bekymrende miner. Andelen af ledige job var i første 
kvartal på 2,2 pct., hvilket er den højeste andel, der er målt i statistikkens levetid siden 
2010. Den høje andel ledige stillinger er først og fremmest et godt tegn for dansk øko-
nomi, fordi når virksomhederne har mod på at ansætte nye medarbejdere, så skyldes 
det, at omsætningen står og venter. Men det samtidig overraskende, da store dele af 
dansk økonomi var ramt af nedlukninger i årets første par måneder. Forklaringen skal 
derfor findes i, at virksomhederne generelt har haft bedre muligheder for at håndtere 
den anden nedlukning. Detailhandlen har generelt øget salget via nettet og click-and-
collect. Dertil har flere restauranter øget salget af take away. 
 
Vi forventer, at andelen af ledige stillinger fortsætter gennem 2021, hvilket kan gøre det 
svært for de private virksomheder at indhente det tabte fra coronakrisen. Det er særligt 
en kraftig stigning i antallet af offentligt ansatte, der gør det svært for virksomhederne 
at hente den nødvendige arbejdskraft. Det er derfor tid til at lægge en dæmper på re-
krutteringen af offentligt ansatte, hvis de private virksomheder skal kunne drage nytte 
af den vækst, som vi forventer at se i løbet af 2021. 
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Eksporten ramt af midlertidigt fald – stærk eksportvækst i vente 

Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik onsdag viser, at eksporten af varer og tjenester 
faldt med 3,1 pct. i april. Det er det første eksportfald, der er registreret siden oktober 
sidste år. Det bør dog på ingen måde bekymre. Der er tale om et midlertidigt bump på 
vejen, der ikke ændrer ved, at eksporten cruiser flot afsted i øjeblikket. Den samlede 
eksport er steget med hele 4,5 pct. over de seneste tre måneder og ligger stort set på 
niveauet fra før coronakrisen ramte.   
 
Drivkraften bag den flotte fremgang i eksporten er det enormt stærke globale industri-
opsving, der tegner sig i både USA, Kina og Europa. Dertil spiller det også en afgørende 
rolle, at den anden store smittebølge i udlandet ikke medførte samme omfattende re-
striktioner og nedlukninger som i foråret 2020. 

Vareeksporten ramt af brandvarmt globalt opsving – turismen er bundfrosne 
Selvom eksporten samlet set har indhentet det tabte efter coronakrisen, så dækker 
fremgangen over enorme brancheforskelle. Vareeksporten er samlet set steget med 
svimlende 25 pct. siden april 2020 og befinder sig nu tæt på et rekordhøjt niveau. Tje-
nesteeksporten er derimod faldet med hele 14 pct. under coronakrisen og er kun steget 
meget beskedent over de seneste måneder. Der er langt fra tale om et renskuret opsving 
blandt eksportvirksomhederne.  

Turismen har tabt indtægter for ca. 56 mia. kr. 
Turismen er særligt hårdt ramt, hvor eksportomsætningen er blevet mere end halveret 
under coronakrisen. Det er rent ud sagt svimlende beløb, der er blevet tabt inden for 
turismen. Eksportindtægterne fra luftfart og rejser er over de seneste år alene blevet 
reduceret med 56 mia. kr. i forhold til året før.  
 
Det viser med al tydelighed, at de begrænsede rejsemuligheder samt adfærdsændrin-
gerne i forbindelse med coronakrisen har ramt turisterhvervene ekstremt hårdt. Som tin-
gene ser ud nu, så forventer vi desværre, at eksporten af turisttjenester fortsat vil ligge 
underdrejet i 2021, og at vi først i løbet af 2022 vil se en tydelig acceleration i aktiviteten. 
Vi skal formentlig helt hen til slutningen af 2022 eller starten af 2023 før eksportindtæg-
terne i turismeerhvervene har indhentet det tabte fra coronakrisen.  

Eksporten trækker sammen med privatforbruget Danmark ud af krisen 
Den stærke fremgang i vareeksporten vil sammen med et tydeligt rekyl i danskernes for-
brug trække dansk økonomi fri af coronakrisen i løbet af 2021. Det er naturligvis rigtigt 
positivt og vidner om, at vækstpotentialet er meget robust i dansk økonomi. Det er be-
stemt ikke utænkeligt, at den samlede økonomiske vækst når et niveau omkring 3 pct. i 
år. Vi vil endda ikke blive overrasket, hvis BNP-væksten i dansk økonomi overrasker po-
sitivt i år. Det globale industriopsving er brandvarmt og de danske forbrugere sprudler 
af både købelyst og købekraft. Det er derfor også tvingende nødvendigt, at det politiske 
fokus nu skifter over i mod at sikre tilstrækkelig arbejdskraft og en stram styring af de 
offentlige udgifter.  
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Højeste andel af ledige stillinger siden 2010 – bekymring om man-
gel på arbejdskraft 

Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik onsdag viser, at der var 39.300 ledige stillinger 
i den private sektor i første kvartal 2021. Det er en stigning på 3.200 sammenholdt med 
fjerde kvartal sidste år. I første kvartal var andelen af ledige stillinger i den private sektor 
samtidig på 2,2 pct., hvilket er en stigning på 0,2 pct.point. Med stigningen er andelen 
af ledige stillinger på sit højeste siden statistikkens start i 2010.  
 
Flere ledige stillinger er et godt tegn for dansk økonomi, fordi når virksomhederne har 
mod på at ansætte nye medarbejdere, så skyldes det, at omsætningen står og venter.  
 
Fremgangen er ret overraskende set i lyset af, at dele af erhvervslivet var nedlukket i 
første kvartal, og dermed havde stærkt begrænsede muligheder for omsætning i forret-
ningen. Forklaringen skal findes i, at virksomhederne generelt har haft bedre muligheder 
for at håndtere den anden nedlukning. Detailhandlen har generelt øget salget via nettet 
og click-and-collect. Dertil har flere restauranter øget salget af take away. 

Udsigt til flere ledige stillinger – bekymring om mangel på arbejdskraft 
Når vi kigger på resten af 2021, vil vi se flere ledige stillinger. Tal fra Jobindex viser, at 
antallet af jobopslag er kraftigt stigende. Senest i maj var antallet af jobopslag på et så 
højt niveau, at det ikke er set højere siden opsvinget op til finanskrisen. Virksomhederne 
er i det store hele klar til at indhente det tabte coronaår. Men vi frygter, at virksomhe-
derne får vanskeligt ved at rekruttere medarbejdere.  
 
Antallet af offentligt ansatte er i løbet af det seneste år steget med ca. 19.000, hvilket 
svarer til en markant stigning på 2,3 pct.  
 
Vi frygter, at de mange ansættelser i den offentlige sektor vil forværre virksomhedernes 
muligheder for at rekruttere arbejdskraft, og dermed gøre det vanskeligt at indhente det 
tabte fra coronapandemien. Derfor er tid til at lægge en dæmper på rekrutteringen af 
offentligt ansatte. 
 
Andel ledige stillinger - sæsonkorrigeret 

 
Kilde: Danmarks Statistik, tabel LSK03  
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Genåbningen gav færre konkurser – men ny konkursbølge truer i 
2022 

Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik mandag viser, at der var 152 erklærede konkur-
ser blandt aktive virksomheder i maj. Det er et fald på 5,2 pct. i forhold til april og dermed 
fjerde måned i træk at antallet af konkurser falder. 
 
Det er en rigtig god nyhed, der viser, at store dele af dansk erhvervsliv er kommet skån-
somt hen over coronakrisen. Det faldende og lave antal konkurser skal ses i sammen-
hæng med forårets løbende genåbning og de effektive kompensationspakker til dansk 
erhvervsliv. 
 
Salget er generelt steget pænt i forbindelse med forårets genåbning og har dermed givet 
mange nødlidende virksomheder et tiltrængt skub ud af vinterens nedlukning.  

Skattelån kan give forsinket konkursbølge efter coronakrisen 
Det spiller dog også en meget afgørende rolle, at dansk erhvervsliv har haft adgang til 
en række kompensationspakker. Dermed fremstår mandagens flotte konkurstal des-
værre også kunstigt lavt. 
 
Virksomhederne har haft mulighed for at udskyde en række skatte- og momsbetalinger 
i både 2020 og 2021. Udskydelsen af skattebetalingerne bliver konverteret til et skatte-
lån, der skal tilbagebetales i enten 2022 og 2023. Det betyder desværre også, at de mest 
nødlidende virksomheder nu skubber en skatteregning foran sig, som de har opbygget 
for at komme helskindet igennem coronakrisen.  
 
Det kan vise sig at være en stor udfordring for de dele af dansk erhvervsliv, der fortsat 
er hårdt ramt af restriktionerne og som kun langsomt vil kunne arbejde sig fri af coro-
nakrisen. Det gælder særligt oplevelses- og turisterhvervene i de største byer, der fortsat 
er ramt af restriktionerne og det lave antal turister. Dertil vil mange servicevirksomheder 
kunne få svært ved at samle regningen for skattelånene op, da de ikke vil være i stand 
til at indhente produktionstabet fra coronakrisen. Det gælder fx landets frisører. 

Nu konkursbølge truer i 2022 – skattelånsordningen bør løbende tilpasses 
Der er derfor også en betydelig risiko for, at vi bliver ramt af en ny forsinket konkurs-
bølge, når skattelånene skal betales tilbage i 2022 og 2023. Det vil unægtelig være 
brandærgerligt.  
 
Det er derfor også vigtigt, at skattelånsordningen løbende justeres, så der ikke pludseligt 
bliver udløst en ny unødig konkursbølge blandt de virksomheder, som i forvejen er blevet 
hårdest ramt af coronakrisen og de mange restriktioner.   
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Højeste inflation siden december 2012 – koster børnefamilie 2.500 
kr. 

Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik torsdag viser, at forbrugerprisinflationen tiltog 
fra 1,5 pct. i april til 1,7 pct. i maj. Det får unægteligt en til at spærre øjnene op, da der er 
tale om den højeste inflation siden december 2012. Tilbage i december 2012 lå inflatio-
nen kortvarigt på 2,1 pct. 
 
Det er primært stigende priser på benzin og energi, der trækker inflationen op. Oliepri-
serne blev fordoblet i maj i forhold til sidste år, hvilket naturligvis også kan aflæses på 
benzinstanderen.  

Inflationen topper formentlig i maj og juni… 
Som udgangspunkt forventer vi, at inflationen vil toppe på et niveau omkring 1,75 pct. i 
juni. Herefter er det vores forventning, at inflationen igen vil stabilisere sig i takt med, at 
de ekstraordinære prisstigninger i forbindelse med coronapandemien ebber ud.  Vi for-
venter på den baggrund i en samlet forbrugerprisinflation på ca. 1,25 pct. i 2021. 

… men fortsat tiltagende inflation er en meget håndgribelig risiko 
Inflationsudsigterne må dog betegnes som stærkt usikre i øjeblikket. De globale råvare-
priser er steget mærkbart i særligt starten af 2021 og den globale aktivitet er stærkt til-
tagende. Herhjemme er den økonomiske aktivitet ligeledes sprunget kraftigt i vejret efter 
vinterens genåbning. Virksomhederne efterspørger arbejdskraft i stor stil og antallet af 
ledige jobannoncer er nu besnærende tæt på rekordniveauet fra 2007 og 2008. Dertil er 
der tydelige tegn på, at manglen på arbejdskraft er stærkt tiltagende i særligt byggeriet 
og i dele af industrien.  
 
Vi kan derfor ikke udelukke, at inflationspresset stiger mærkbart i dansk økonomi hen 
over de kommende måneder. Udviklingen i inflationen bør derfor også følges meget tæt, 
da det vil kunne give os det første håndgribelige tegn på om dansk økonomi er ved at 
overophede. En kraftig stigning i inflationen bør bestemt undgås, da det svækker virk-
somhedernes konkurrenceevne og skaber ubalancer i dansk økonomi, der kan udløse et 
nyt tilbageslag. 

Stigningen inflationen koster en typisk familie 2.500 kr. 
Den tiltagende inflation vil kunne mærkes i det almindelige husholdningsbudget. Ifølge 
Danmarks Statistik havde en typisk familie med to voksne og børn et årligt forbrug på 
ca. 450.000 kr. i 2020. En fremgang i forbrugerpriserne på ca. 1,25 pct. betyder at fami-
liens forbrug bliver ca. 5.625 kr. dyrere i år. I perioden 2014 til 2019 lå inflationen til 
sammenligning omkring et gennemsnit på 0,7 pct. Dermed vil stigningen i inflationen i 
2021 kostet en typisk familie omkring 2.500 kr. 
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Lille tilbagegang i industriens produktion i april 

Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik tirsdag viser, at industriens produktion faldt 
med 3,6 pct. i april. Faldet kommer efter en kraftig stigning på 4,4 pct. i marts. De sene-
ste tre måneder (februar-april) er industriens produktion 1,2 pct. højere end de foregå-
ende tre måneder (november-januar).  
 
Det lille fald i april er ikke i nærheden af at vække bekymring, fordi det kommer ovenpå 
en meget kraftig stigning i marts. Når vi ser over de seneste tre måneder, har industrien 
haft en pæn vækst. Med fremgangen de seneste måneder er den danske industriproduk-
tion nu genoprettet efter coronapandemien. Det er godt nyt for dansk økonomi. Mens 
serviceerhvervene i starten af 2021 har lidt under smittespredningen og restriktionerne, 
har der virkelig været flot fremgang i industrien. Det betyder, at dansk økonomi ikke 
bliver lige så hårdt ramt i starten af 2021, som man ellers kunne have frygtet.  
 
Det er tydeligt, at den anden smittebølge og nedlukning ikke har ramt dansk økonomi 
lige så hårdt som den første i foråret sidste år. En del af forklaringen skal findes i netop 
industrien, der ligesom byggeriet har leveret flot fremgang i begyndelsen af 2021. Det var 
i modsætningen til foråret sidste år, hvor coronapandemien også gik ud over industrien. 
Den samme tendens har vi set i udlandet.  
 
Der er gode udsigter for dansk industri, når vi ser fremad. Optimismen i industrien er høj 
på flere af de centrale danske eksportmarkeder som Sverige og Tyskland. Dansk Erhverv 
har på baggrund af vores Input-output-model fundet frem til, at 70 pct. af produktionen 
i den danske fremstillingsindustri i sidste ende bliver solgt til udlandet. Det er godt nyt 
for industrien og dansk økonomi, når der er damp på kedlerne på vores vigtigste eksport-
markeder.    
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Laveste antal modtagere af kontanthjælpsydelser i 13 år 

Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik fredag viser, at antallet af modtagere af kon-
tanthjælpsydelser er faldet med 13.900 personer fra maj 2020 til marts 2021. Det har 
sendt antallet af kontanthjælpsmodtagere ned i det laveste niveau siden juni 2008. 
 
Det er en meget positiv udvikling, da antallet af kontanthjælpsmodtagere ellers kortva-
rigt steg fra marts 2020 til maj 2020, da coronakrisen ramte. 
 
Det betydelige fald i antallet af personer, der modtager kontanthjælp, skal naturligvis 
ses i sammenhæng med, at beskæftigelsen er steget med godt 45.000 personer siden 
maj 2020. Særligt den offentlige beskæftigelse er sprunget i vejret, primært drevet af en 
fremgang inden for sundheds- og socialvæsenet. Stigningen skal bl.a. ses i sammen-
hæng med opbygningen af den betydelige testkapacitet. Dertil er der ligeledes opbygget 
en betydelig testkapacitet via private udbydere siden slutningen af 2020. 
 
Fredagens tal kunne godt indikere, at opbygningen af den betydelige testkapacitet har 
øget beskæftigelsen blandt personer, der tidligere stod på kanten af arbejdsmarkedet. 
 
Det spiller dertil også en afgørende rolle, at den private beskæftigelse i særligt byggeriet 
og dele af industrien er steget mærkbart. En stigning der har bredt sig til yderligere bran-
cher inden for serviceerhvervene i takt med genåbningen.  
 
Det betydelige fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere er først og fremmest en positiv 
historie. Flere på kanten af arbejdsmarkedet har simpelthen formået at finde arbejde 
under coronakrisen. Men det betydelige fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere viser 
også, at der tiltagende mangel på arbejdskraft. Det skal håndteres hurtigst muligt, da vi 
ellers risikere at manglen på arbejdskraft spænder ben for genopretningen efter coro-
nakrisen.  
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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@danskerhver.dk og tlf. 3374 6033. 
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