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Svag opadgående tendens i byggeriet
Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er minus 13 i juli mod
minus 14 i juni. Begge indikatorens komponenter, beskæftigelsesforventninger og
ordrebeholdning, er steget. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. Siden
januar 2000 har indikatoren i gennemsnit ligget på minus 12.
Sammensat konjunkturindikator for bygge og anlæg, sæsonkorrigeret
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Anm.: Den sammensatte konjunkturindikator sammenvejer vurderet ordrebeholdning og forventet beskæftigelse.

Negative forventninger til ordrebeholdningen
Siden krisen i 2008-09 ses der i konjunkturbarometerundersøgelsen en vedholdende vurdering af ordrebeholdningen som ikke tilstrækkelig. Virksomhederne, der
angiver denne vurdering, har dog ikke nødvendigvis fald i omsætningen. I spørgeskemaundersøgelsen, der ligger til grund for konjunkturbarometeret, melder 9 pct.
af de deltagende virksomheder (vægtet efter beskæftigelse) i juli om øget omsætning gennem de seneste tre måneder samtidig med utilstrækkelig ordrebeholdning.
Størsteparten, 67 pct., melder om uændret omsætning, mens 24 pct. melder om
både utilstrækkelig ordrebeholdning og faldende omsætning.
Sammensat konjunkturindikator for bygge og anlæg, sæsonkorrigeret
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Beskæftigelsesforventninger

1

Vurdering af ordrebeholdningens størrelse i forhold til det normale er opgjort ultimo foregående måned.

Store dele af anlægsentreprenørvirksomhederne mangler arbejdskraft
Virksomheder, der repræsenterer 11 procent af den samlede beskæftigelse i bygge
og anlæg, melder om mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsende
faktor. For anlægsentreprenørerne drejer det sig om hele 39 pct. Herefter kommer
anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed med 16 pct. samt maler og
glarmestervirksomheder med 11 pct. Manglen formodes især at gælde specialiseret
arbejdskraft.
Antal måneders arbejde, som ordrebøgerne rækker til, var i juni oppe på 5,1 måned
og er i juli faldet til 4,8 måned, hvilket dog stadig er højt i forhold til det seneste par
år. Her tegner anlægsentreprenørerne sig også med det højeste tal blandt brancherne, nemlig 8,0 måneders arbejde i ordrebøgerne. Herefter kommer murere
med 6,8 og byggeentreprenører med 6,4 måneders arbejde.
Fremgang i forventningerne i forhold til juli sidste år
Der er positive forventninger til både omsætning og beskæftigelse. I ikke-sæsonkorrigerede tal ligger bygge- og anlægssektorens forventninger til de kommende tre
måneders beskæftigelse på nettotallet 14 i juli mod 7 i juli sidste år. Tømrerne stikker ud med meget beskedne beskæftigelsesforventninger.
Forventninger til udviklingen de næste tre måneder, juli-september 2015, ikke-sæsonkorrigeret
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Omsætning

Tilbudspriser ved licitation

Optimistisk vurdering af omsætningen
Forventninger til omsætningen ligger på 18 i juli mod 13 i juli sidste år, og her er
alle branchegrupperinger pænt optimistiske.
Forventningerne til tilbudspriser ved licitation er på minus 1 mod minus 5 i juli
2014. Her varierer forventningerne meget imellem brancherne. Vvs- og blikkenslagerforretninger har de mest negative forventninger, mens murerne har de mest
positive forventninger.

Mere information: Statistikken, som er udarbejdet efter aftale med EU-Kommissionen, offentliggøres i mere
detaljeret form i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/299.
Tilsvarende europæiske data findes hos Directorate General for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN) på
ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys.
Læs mere om konjunkturindikatorer og de seneste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata.
Kilder og metoder: Læs mere i kvalitetsdeklarationen.
Nettotal er forskellen imellem procentandelene af virksomheder, der angiver hhv. positiv og negativ udvikling.
Næste offentliggørelse: Konjunkturbarometer for bygge og anlæg august 2015 udkommer 28. august 2015.
Henvendelse: Erik Slentø, tlf. 39 17 30 88, esl@dst.dk
Bo Eriksen, tlf. 39 17 35 52, bhe@dst.dk

