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Negative forventninger i byggeriet
Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er på vej ned mod sit
tidligere negative leje. Indikatoren er faldet fra minus 7 i april til minus 13 i maj.
Indikatoren er formentligt påvirket af, at effekten af efterårsstormene mht. reparationsarbejde er aftaget. Et kraftigt fald i beskæftigelsesforventningerne trækker
indikatoren ned, mens ordrebeholdningen ligger stabilt – men negativt. Tallene er
korrigeret for normale sæsonudsving.
Sammensat konjunkturindikator for bygge og anlæg, sæsonkorrigeret
30

Nettotal

20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Anm.: Den sammensatte konjunkturindikator sammenvejer vurderet ordrebeholdning og forventet beskæftigelse.

Negative beskæftigelsesforventninger
Virksomhedernes forventninger til beskæftigelsen er faldet fra nettotallet minus 2 i
april til minus 11 i maj.
Vægtet efter beskæftigelse, vurderer et flertal af virksomhederne, at ordrebeholdningen i maj er mindre end normalt med et nettotal på minus 14. Det er stort set
som i april, hvor tallet var minus 12.
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Vurdering af ordrebeholdningens størrelse i forhold til det normale er opgjort ultimo foregående måned.

Fortsat fire en halv måneds arbejde
I ikke-sæsonkorrigerede tal angiver bygge- og anlægsbranchen, at der primo maj er
4,5 måneders arbejde sikret i ordrebøgerne lige som i april. I maj sidste år var tallet

4,3 måneder. Det er byggeentreprenører og anlægsentreprenører, der trækker
gennemsnittet kraftigt op – begge med 7,2 måneders arbejde i ordrebøgerne.
Der forventes faldende omsætning
Når der ses på ikke-sæsonkorrigerede tal, er bygge- og anlægssektorens forventninger til de kommende tre måneder positive om end på et lavere niveau end samme
tid sidste år.
Forventningerne til omsætningen er på nettotallet 14 mod 21 i maj 2013. Her topper anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed og anlægsentreprenører.
Forventningerne til beskæftigelsen er på 7 i maj mod 11 i samme måned sidste år.
Anlægsentreprenørerne ligger højest. Kun el-installatørerne har negative forventninger.
Forventningerne til tilbudspriser ved licitation er på minus 1 i maj ligesom i maj
måned sidste år. Murere har de mest positive forventninger, mens maler- og glarmestervirksomhed har de mest negative forventninger.
Forventninger til perioden maj-juli 2014 i forhold til februar-april 2014, ikke-sæsonkorrigeret
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Ikke så mange begrænsninger
67 pct. oplever ikke produktionsbegrænsninger i maj. Samme måned sidste år var
tallet 65 pct.
Virksomheder, der repræsenterer 27 pct. af beskæftigelsen, oplyser, at manglende
efterspørgsel var årsag til produktionsbegrænsning. I maj 2013 var tallet 29 pct.
5 pct. oplever finansielle begrænsninger i maj imod 6 pct. i maj 2013.
Mangel på arbejdskraft nævnes af 2 pct. Dårligt vejr angives af 0 pct., mens andre
årsager angives af 2 pct.

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 europæisk 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 www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/933.
Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving.
Nettotal er forskellen imellem procentandelene af virksomheder, der angiver positiv og negativ udvikling.
Næste offentliggørelse: Konjunkturbarometer for bygge og anlæg juni 2014 udkommer 27. juni 2014.
Henvendelse: Erik Slentø, tlf. 39 17 30 88, esl@dst.dk

