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Manglende kvalificeret arbejdskraft er et stigende
problem i fødevareklyngen
–

Manglende arbejdskraft er det seneste halve år blevet et hastigt
voksende problem.

–

Hhv. 36 pct. og 25 pct. af virksomhederne i agro- og fødevareindustrien
oplever i dag at produktionen begrænses pga. rekrutteringsudfordringer.

–

Virksomhederne i agro- og fødevareindustrien har især svært ved at
finde tilstrækkeligt kvalificerede faglærte ved rekruttering.

Produktionen i fødevareklyngen begrænses af manglende arbejdskraft
Beskæftigelsen i Danmark er det seneste år steget med ca. 50.000
personer, mens antallet af ledige er faldet til omkring 115.000 personer. Med
faldende ledighed og stigende beskæftigelse er der øget risiko for
arbejdskraftmangel, hvilket kan bremse væksten.
Fødevare- og
agroindustrien oplever at
manglende arbejdskraft
er en begrænsende
faktor i produktionen

Allerede nu oplever flere og flere virksomheder i fødevare- og
agroindustrien, at manglende arbejdskraft er en begrænsende faktor i
produktionen, jf. figur 1. Manglende arbejdskraft har været et gradvist
stigende problem de seneste to år og problemet er accelereret i de seneste
kvartaler. Det viser en forespørgsel til Landbrug & Fødevarers
virksomhedspaneler.
Figur 1: Manglende arbejdskraft som produktionsbegrænsning
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Kilde: Landbrug & Fødevarers virksomhedspanel. 35 fødevarevirksomheder og 43 agroindustrivirksomheder har svaret.

Hele 36 pct. af
virksomhederne i
agroindustrien oplever
mangel på arbejdskraft

I fødevareindustrien er manglen på kvalificeret arbejdskraft tredoblet på et
kvartal, så det nu er 25 pct. af virksomhederne, der oplever at mangel på
kvalificeret arbejdskraft er en produktionsbegrænsning.
Manglen på
arbejdskraft er også fortsat stigende i agroindustrien, så det nu er 36 pct. af
virksomhederne i agroindustrien, der oplever mangel på arbejdskraft.
Mangel på kvalificeret arbejdskraft er i stigende grad medvirkende til at
begrænse fødevareklyngens produktion, og begynder nu at koste eksport,
vækst og arbejdspladser.

Virksomhederne har især
svært ved at rekruttere
faglærte

Det øgede misforhold mellem udbud og efterspørgsel af kompetencer på
arbejdsmarkedet mærkes især ved rekrutteringen af faglærte. I agro- og
fødevareindustrien svarer hhv. 47 pct. og 35 pct. af virksomhederne, at de
har udfordringer med at finde kvalificerede faglærte ved rekrutteringen.
Figur 2: Hvilke faglige kompetencer oplever virksomheden ikke at kunne finde
tilstrækkeligt kvalificerede ansøgere på ved rekruttering
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Anm.: Det har til dette spørgsmål været muligt at afgive mere end ét svar.
Kilde: Landbrug & Fødevarers virksomhedspanel. 35 fødevarevirksomheder og 43 agroindustrivirksomheder har svaret

Fortsat brug for reformer,
for at sænke risikoen for
at arbejdskraftmangel
bremser væksten

Den manglende arbejdskraft kan i nogen grad afhjælpes ved hjælp af
udenlandsk arbejdskraft, men den stigende aldrende arbejdsstyrke i EU, jf.
Eurostat, kan betyde at vi i fremtiden ikke har samme mulighed. De stigende
flaskehalsproblemer på det danske arbejdsmarked understreger
nødvendigheden af, fortsat at have et politisk fokus på strukturforbedrende
reformer, som kan sikre, at arbejdskraftudbuddet øges og matcher de
kvalifikationer der efterspørges. Derved sænkes risikoen for, at
arbejdskraftmangel bremser væksten – nu og i fremtiden.
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