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Introduktion
Økonomisk kvartalsoversigt fra Danske Byggecentre giver et kort og koncentreret overblik over
økonomiske forhold af betydning for branchen. Publikationen henvender sig til alle interesserede,
men er skrevet med særligt henblik på beslutningstagere i medlemsvirksomhederne.
Økonomisk kvartalsoversigt 1. kvartal 2019 bygger på aktuelle tal fra Danmarks Statistik.
Kvartalsoversigten bygger ligeledes på Danske Byggecentres indsamling af data til belysning af
udviklingen i medlemsvirksomhedernes omsætning. Denne indsamling af data forestås af IFO – Institut
for Opinionsanalyse ApS.
Økonomisk kvartalsoversigt 1. kvartal 2019 har fire afsnit:
1. Politiske anbefalinger
2. Status på dansk økonomi
3. Status i byggeriet
4. Byggecentrenes omsætning
Økonomisk kvartalsoversigt er skrevet af Danske Byggecentres sekretariat – det må frit citeres og
videreformidles mod behørig kildeangivelse.
Redaktionen er afsluttet 19. juni 2019.

Politiske anbefalinger
Valget er nu overstået, og nu venter der en ny politisk virkelighed med et nyt Folketing og en ny
regering. Hos Danske Byggecentre glæder vi os til et godt samarbejde, men håber på mere fokus på
erhvervslivet end det var tilfældet i valgkampen.
For at Danmark fortsat kan vækste, har vi brug for gode og stabile vilkår for landets virksomheder, så
vi sikrer os, at de er konkurrencedygtige og at de kan skabe varige arbejdspladser. Det er
fundamentet for vores velfærdssamfund. Uden vækst i samfundet vil det være umuligt at få penge til
velfærden og den grønne omstilling.
Hvis ikke vi sikrer os, at de danske virksomheder har gode og stabile vilkår, så bliver det umuligt at få
penge til velfærden og den grønne omstilling.
Brug for kvalificeret arbejdskraft
Vi står med det problem i dansk erhvervsliv, at der i større og større grad mangler kvalificeret
arbejdskraft. Alene i byggeriet angiver næsten hver fjerde virksomhed ifølge Danmarks Statistik, at
de ser mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsning. Samme billede tegner sig i større og
mindre grad i andre erhverv f.eks. i serviceerhvervet, hvor det næsten er hver femte virksomhed, og
også i industrien hvor hver tiende virksomhed mangler arbejdskraft.
Det er et akut problem, som vi håber det nye Folketing vil se på. Det er meget positivt, at
besparelserne på uddannelsesområdet bliver trukket tilbage, og at erhvervsuddannelserne bliver
styrket, men det hjælper desværre ikke de danske virksomheder lige nu. Der er brug for, at
politikerne meget grundigt tænker over de beslutninger de træffer for arbejdsmarkedet. Når man
lover befolkningen en ret til at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet, men samtidig
begrænser mulighederne for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft, så gør man det altså ikke
nemmere for de danske virksomheder at holde produktionen oppe og fortsat tjene penge til vores
velfærdssamfund.
Derfor vil vi hos Danske Byggecentre opfordre den kommende regering til at huske at tænke fremad.
Hvis alle pengene bruges på én gang, og man vælger at gøre det dyrere at drive virksomhed i
Danmark, så vil man på sigt få sværere ved at finde penge til den velfærd, vi er så glade for i
Danmark.

Status på dansk økonomi
Der er stadig vækst i dansk BNP, om end vækstraten i første kvartal 2019 kun er på ca. 0,2 %, når der
korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Ifølge Nyt fra Danmarks Statistik nr. 208 fra 29. maj
2019 skyldes den lave vækstrate en kombination af et stort fald i nettoeksporten og en svag udvikling
i forbruget - offentligt og privat.

Bruttonationalprodukt (indeks)
110
108
106
104
102
100
98
96
94

Kilde: Egen tilvirkning på tal fra Danmarks Statistik NKH02 juni 2019 (2010 kædede priser,
sæsonkorrigeret). Indeks 1. kvt. 2015 = 100.

Beskæftigelsesniveauet i Danmark er fortsat stigende. Fra fjerde kvartal 2018 til første kvartal 2019
steg beskæftigelsen med 0,46 %, og der er nu 3.000.870 beskæftigede i Danmark. Det er oppe på et
niveau højere end før krisen.
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Kilde: Egen tilvirkning på tal fra Danmarks Statistik NKHB juni 2019 (sæsonkorrigeret).

Status i byggeriet
I første kvartal 2019 var der 176.211 personer beskæftigede i bygge og anlægsbranchen, når man ser
bort fra sæsonudsving. Det er en stigning på 4.110 personer i forhold til første kvartal 2018, og det
højeste beskæftigelsesniveau i 10 år.
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Kilde: Egen tilvirkning af tal fra Danmarks Statistik BYG1 (Sæsonkorrigeret) juni 2019.

Ser vi på beskæftigelse fordelt på brancher, viser nedenstående figur, at der var ansat flest tømrere i
første kvartal 2019, henholdsvis 37.812 personer, efterfulgt af el-installation mv. på 29.644 personer.
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Kilde: Egen tilvirkning af tal fra Danmarks Statistik BYG1 (Sæsonkorrigeret) februar 2019.

På trods af en fortsat stigende beskæftigelse i branchen, er der stadig problemer med at finde nok
kvalificeret arbejdskraft. Ifølge tal fra Danmarks Statistik havde 23 % af virksomhederne mangel på
arbejdskraft som produktionsbegrænsning i maj måned 2019, og ser vi på tendenserne fra sidste år,
så kan vi godt forvente det tal vil stige de kommende måneder.

Procentvis af virksomheder der har mangel på
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Kilde: Egen tilvirkning af tal fra Danmarks Statistik KBYG33 juni 2019.

Det er altså tydeligt, at mangel på arbejdskraft stadig er en udfordring i branchen. Dette ses også i
virksomhedernes ordrebøger, hvor der ifølge tal fra Danmarks Statistik maj 2019 i gennemsnit er

arbejde i 5,9 måneder ud i fremtiden, i bygge- og anlægsbranchen. Dette gør kun vores anbefaling til
politikerne om at have fokus på arbejdsudbuddet endnu mere relevant.

Byggecentrenes omsætning
Aktuelle tal for omsætningen blandt de største medlemmer er indsamlet af IFO – Instituttet for
Opinionsanalyse A/S på vegne af Danske Byggecentre. Tallene indsamles fire gange årligt. Den
indsamlede statistik udgør cirka 78 % af det samlede marked.

Omsætningen hos de danske byggecentre har været stigende fra 2015 til 2018. I 2018 var
omsætningen på lige over 26 milliarder. Tendensen er fortsat ind i 2019, hvor væksten i første
kvartal 2019 er steget med 11 % i forhold til første kvartal 2018.

