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DI’s Virksomhedspanel: Nu tager opsvinget til
Dansk økonomi kommer op i et højere gear i andet kvartal
2017, forudser DI’s medlemmer. Forventningerne er steget på alle områder, og den samlede konjunkturindikator
er på det højeste niveau i seks år. Dansk erhvervsliv trodser dermed global usikkerhed, men set i lyset af de stigende forventninger til beskæftigelsen, kan mangel på
kvalificerede medarbejdere give malurt i bægeret. Undersøgelsen peger på 15.000 nye arbejdspladser i første
halvår 2017.
Virksomheder mest
positive i seks år

Topcheferne i DI’s Virksomhedspanel vurderer, at det økonomiske
opsving vil tage til i løbet af foråret. Virksomhederne tror på fremgang i særligt omsætningen i 2. kvartal 2017 i forhold til samme
kvartal sidste år, men også beskæftigelsesforventninger stiger pænt.

DI's konjunkturindikator tyder på fortsat fremgang i 2. kvartal 2017
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Anm: Søjlerne angiver den årlige vækst i BVT på kvartalsbasis.
Kilde: DI's Virksomhedspanel samt Danmarks Statistik
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Fremgangen er desuden bredt funderet, da forventningerne overordnet set er ens på tværs af brancher og størrelse.

Konjunkturfremgangen fortsætter ind i 2. kvartal 2017
Historisk udvikling i beskæftigelsesvægtede nettotal af konjunkturvurderingen
Nettotal

0,5

0,0

Omsætning

Indtjening

Beskæftigelse

-0,5

Anm.: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1
afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative
værdier signalerer tilbagegang.
Kilde: DI's Virksomhedspanel

Særligt eksportvirksomhederne tror på fremgang…

Omtrent 2/3 af medlemmerne i DI’s Virksomhedspanel eksporterer
i større eller mindre omfang. Eksportvirksomhederne er igen de
mest optimistiske, hvilket kan virke overraskende set i lyset af den
stigende verdenspolitiske usikkerhed. En række vigtige eksportmarkeder med USA, Tyskland og Storbritannien i spidsen har imidlertid
overrasket positivt på det seneste. Det kan have givet virksomhederne tro på, at de negative effekter af bl.a Brexit og meldingerne fra
Donald Trump omkring protektionisme ikke slår igennem lige foreløbig.

... og det er vigtigt for
dansk økonomi

Eksporten for de danske virksomheder var generelt ikke noget at
skrive hjem om i 2016, med en stigning på kun 1 pct. i forhold til
niveauet i 2015. Det ser nu ud til, at eksportvirksomhederne vejrer
morgenluft og forventer at få gang i kedlerne igen. Det er værd at
hæfte sig ved, da eksporten historisk har været drivkraften bag den
økonomiske fremgang herhjemme, og virksomhedernes salg til udlandet er grundlag for 775.000 danske jobs. Med udsigt til fornyet
fremgang i eksporten i det kommende kvartal ser det altså ud til, at
opsvinget kan udvikle sig yderligere.
Der er dog fortsat usikkerheder, som kan hindre den globale fremgang, særligt hvis USA’s præsident Trump gør alvor af at begrænse
frihandel.
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Eksportvirksomhederne har høje forventninger til 2. kvartal
Beskæftigelsesvægtede nettotal af vurderingerne til det kommende kvartal i
forhold til samme kvartal året før
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Anm.: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point
fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge
fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang.
Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 455 medlemsvirksomheder. Afsluttet medio marts 2017.

Virksomheder uden eksport er dog også ved
godt mod

Den positive stemning findes også hos de virksomheder, der hovedsageligt sælger herhjemme. Hos disse virksomheder ligger indikatoren lidt lavere - men er dog stadig på et pænt niveau. Det skyldes
primært, at forventningerne til beskæftigelsen ligger væsentligt lavere end hos virksomhederne, der også sælger uden for Danmarks
grænser.
Det kan synes overraskende i lyset af, at salget herhjemme det seneste år har været inde i en rigtig positiv trend, hvilket er fortsat ind i
2017. Ligeledes har det private forbrug gennem 2015 og 2016 været
den bærende motor i dansk økonomi.
Den samlede konjunkturindikator for virksomhederne på hjemmemarkedet ligger dog på omtrent samme niveau som de seneste år.
Og indikatoren for virksomheder, der kun sælger herhjemme, har
generelt ligget lavere end for eksportvirksomhederne. I det lys skal
man derfor passe på med at overfortolke det lavere niveau for konjunkturindikatoren blandt virksomhederne på hjemmemarkedet.

De positive forventninger er bredt funderede

Fremstillingsvirksomhederne har fået appetit på flere
medarbejdere.
DI-medlemmernes positive forventninger findes både på tværs af
brancher og virksomhedsstørrelse. Servicevirksomhederne har historisk set været mere positivt stemt end fremstillingsvirksomheder, hvilket dog ikke længere er tilfældet.
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Fremstillingsvirksomhederne venter markant
stigning i beskæftigelsen

Servicevirksomhederne forventer stadig at ansætte nye medarbejdere i det kommende kvartal, mens fremstillingsvirksomhederne nu
også går ind til de kommende måneder med højere forventninger
end normalt. Kun i et enkelt kvartal i hele analyse-perioden har beskæftigelsesforventningerne for fremstillingsvirksomhederne været
højere, end de er nu.

Forventninger til beskæftigelsen
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Kilde: DI's Virksomhedspanel

Når man ser på tværs af virksomhedsstørrelse, er det især de småog mellemstore virksomheder, der regner med at øge antallet af beskæftigede i 2. kvartal 2017 sammenlignet med året før. SMV’ers
forventninger til beskæftigelse har generelt ligget på et højere niveau end for de større virksomheder. Men også de store virksomheder har nu de højeste beskæftigelsesforventninger siden 2011.

Mangel på medarbejdere
er et stigende problem

knap 40 pct. af virksomhederne har forgæves
forsøgt at rekruttere inden for det seneste år

Virksomhedernes rekrutteringsvanskeligheder bliver større
Over de seneste tre år er ca. 115.000 kommet i job, og ser man bort
fra årene omkring finanskrisen, er ledigheden på arbejdsmarkedet
på det laveste niveau i 40 år. Det kan også mærkes hos virksomhederne, som melder om store udfordringer med at finde kvalificerede
medarbejdere.
Således har 39 pct. af de virksomheder - som har forsøgt at rekruttere medarbejdere - svaret, at de inden for det seneste år har måttet
lede forgæves. I slutningen af 2015 lå tallet på 35 pct., mens det i
slutningen af 2014 var gældende for 28 pct. af virksomhederne.
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Rekordmange virksomheder har forgæves forsøgt at rekruttere
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Anm: Søjlerne viser andelen af de virksomheder, som har søgt forgæves, ud af de virksomheder der har haft
behov for at rekruttere nye medarbejdere i det seneste år.
Kilde: DI's Virksomhedspanel

At arbejdsmarkedet er strammet mere til - og i den nærmeste fremtid forventes at blive endnu strammere - kan for virksomhederne
resultere i, at de må udskyde eller takke nej til ordre, eller forøge
omkostningerne ved at benytte sig af overarbejde hos deres nuværende medarbejdere.
Arbejdsmarkedsreformer og integration

I den aktuelle konjunktursituation er det afgørende at sikre tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. Der bør derfor
gennemføres reformer, der øger arbejdsbuddet hurtigst muligt, så
arbejdsmarkedet ikke overopheder. Flere af dem, der i dag står helt
uden for arbejdsmarkedet, skal have de rette muligheder og incitamenter til at komme i gang. En mere effektiv beskæftigelsesindsats
skal sikre at de ledige hænder og hoveder, der er, står til rådighed
for virksomhederne. Herudover er det afgørende, at virksomhederne let kan finde velkvalificeret arbejdskraft uden for landets
grænser og de dygtige udenlandske medarbejdere, virksomhederne
allerede har, bliver i landet.

DI forventer omkring 15.000 flere ansatte i private
virksomheder i 1. halvår 2017
DI’s beskæftigelsesindikator kan ikke direkte oversættes til en decideret forventning til den procentvise ændring i beskæftigelsen for
lønmodtagere i industri samt i private serviceerhverv. Den er mere
en indikator for, om virksomhederne venter fremgang eller tilbagegang i forhold til samme kvartal året før. På baggrund af besvarelser
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fra DI’s Virksomhedspanel kan vi dog komme med et bud på, hvordan beskæftigelsen i industrien samt private serviceerhverv vil udvikle sig i 1.- og 2. kvartal af 2017. Se boks 1 i bunden af analysen.

Beskæftigelsen skønnes at fortsætte stigning i 1. halvår 2017
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Kilde: DI's Virksomhedspanel og Danmarks Statistik

Dette skøn angives ved den fremskrevne linje i ovenstående figur.
Indikatoren peger i retning af, at vi samlet får godt 15.00o flere i
beskæftigelse i 1.- og 2. kvartal 2017. Den opadgående trend ventes
derfor at kunne fortsætte stort set uændret, hvis virksomhederne
kan finde de rette medarbejdere. Dette bliver dog en stadigt større
udfordring.
Boks 1: Virksomhedernes svar og den faktiske udvikling
Virksomhederne kender udviklingen i ¾ af den periode, de skal
forudsige, når de skal vurdere forventningerne til det kommende
kvartal i forhold til samme kvartal året før. For at vurdere om
virksomhederne bidrager med yderligere information, beregnes
det, hvad virksomhederne ville forvente i det kommende kvartal,
hvis de kun udnyttede den information, der allerede er tilgængelig på svartidspunktet.
Dette kan gøres ved at ”fremskrive” årsvæksten i eksempelvis beskæftigelsen i et givet kvartal ved at antage, at den sæsonkorrigerede beskæftigelse er uændret fra kvartalet før. Man benytter dermed kun den ”viden” der reelt er tilgængelig for alle i og med at
tre fjerdedele af året allerede er gået.
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Den faktiske årsvækst forsøges først ”forklaret” af den mekanisk
fremskrevne årsvækst. Dernæst forsøges den faktiske årsvækst
forklaret af både den fremskrevne årsvækst og DI’s beskæftigelsesindikator.
Hvis den faktiske udvikling i beskæftigelsen forklares bedre af
den fremskrevne udvikling og indikatoren, end af den fremskrevne udvikling alene, er det tegn på, at virksomhederne tilføjer
ekstra information i indikatoren.
Indikatoren viser sig at have en signifikant påvirkning, og hæver
forklaringsraden. Dette understreger at virksomhederne tilføjer
ekstra information.

Fakta om DI’s Virksomhedspanel
- Resultaterne fra DI’s Virksomhedspanel for 2. kvartal 2017
bygger på svar fra 455 ud af 2076 virksomheder.
- Virksomhederne har afgivet svar i perioden 13. marts til 27.
marts 2017.
- Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI’s medlemskreds, det vil sige virksomheder inden for fremstillingsindustri, handel, service og transport.
- Panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de allerstørste virksomheder i Danmark og repræsenterer virksomheder, der tilsammen har 80.000-90.000 ansatte i Danmark.

