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Virksomhederne er på jagt efter arbejdskraft
-

Virksomhederne i fødevare- og agroindustrien har rekordhøje
forventninger om at øge antallet af medarbejdere i 2018

-

Samtidig melder stadig flere virksomheder om manglende adgang til
kvalificeret arbejdskraft

-

Presset på arbejdsmarkedet kan mærkes i hele landet - især i Jylland,
hvor hver femte kommune har en ledighed på 3 pct. eller derunder

Historisk høje forventninger til at øge antallet af ansatte i Danmark
Der er god stemning hos virksomhederne i Danmark. Ordrebøgerne bugner
og medfører, at virksomhederne ansætter flere og flere for at kunne følge med
efterspørgslen af deres varer. Det har betydet, at beskæftigelsen er den
højeste nogensinde.
Flere og flere danske virksomheder må dog kigge langt efter ansøgningerne,
når de slår et jobopslag op. Hver tredje virksomhed i agroindustrien (32,7 pct.)
og knap hver fjerde i fødevareindustrien (24,4 pct.) oplevede at ”Manglende
adgang til arbejdskraft” begrænsede produktionen i 1. kvartal 2018. Mangel
på arbejdskraft er et hastigt voksende problem. For bare tre år siden var det
kun 4 pct. af fødevarevirksomhederne, der meldte om manglende
arbejdskraft. Samme tendens kan ses i resten af samfundet, jf. figur 1.
Figur 1: Manglende adgang til arbejdskraft som produktionsbegrænsning
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Anm.: Årsobservationerne er beregnet som et simpelt gennemsnit af månedskvartalsobservationerne for de enkelte sektorer. *2018 er pba. af tilgængelig data for 2018.
Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. virksomhedspanelet og Danmarks Statistik.

eller

Beskæftigelsen forventes derudover at stige yderligere i 2018. Alene i
fødevare- og agroindustrien er der rekordhøje forventninger om at øge
antallet af medarbejdere i 2018, jf. figur 2. Mere end 40 pct. af virksomhederne

forventer at øge antal ansatte i deres virksomhed for at følge med
efterspørgslen.
Figur 2: Fødevare- og agroindustriens forventning til beskæftigelsesvæksten i
virksomheden i Danmark
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Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. virksomhedspanelet.
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I 19 kommuner er ledigheden allerede på 3 pct. eller derunder
Presset på arbejdsmarkedet kan ligeledes mærkes i hele landet, hvor
ledigheden lå på 4,1 pct. i januar 2018. På nuværende tidspunkt er der 19
kommuner med en ledighed på 3 pct. eller derunder. Især i Jylland har hver
femte kommune i dag en ledighed under dette niveau, jf. figur 3. Ledigheden
i Jylland er lavest i Ringkøbing-Skjern, Hedensted og Skanderborg
Kommune, hvor ledigheden nu er helt nede på 2,4 pct.
Fortsætter tendensen med stigende mangel på arbejdskraft kan
konsekvensen blive, at virksomhederne i visse områder må sige nej til ordrer
og væksten bremses før tid – både lokalt og nationalt.
Figur 3: Fuldtidsledige ift. arbejdsstyrken, januar 2018

Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Danmarks Statistik.
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