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Ökad tillväxt i världsekonomin och högkonjunktur i Sverige
Under de senaste kvartalen har den globala ekonomin fortsatt att förbättras. Att den ekonomiska aktiviteten
är stigande även i flera tillväxtekonomier är en viktig pusselbit i denna utveckling. Utvecklingen är tydligt synkroniserad och för första gången på tio år väntas i år samtliga OECD-länder visa positiv tillväxt. Under 2017
har även flertalet framåtblickande internationella förtroendeindikatorer fortsatt att visa styrka vilket borgar
för en bred positiv utveckling av den ekonomiska aktiviteten i världen under 2018.
Under året har högkonjunkturen i den svenska ekonomin fortsatt att förstärkas. Aktiviteten i ekonomin fortsätter att vara hög och tillväxten har nu varit god under lång tid. Arbetsförmedlingens intervjuundersökning
visar på en fortsatt tydlig optimism hos de privata arbetsgivarna. Såväl arbetsgivare inom de branscher som
är mer beroende av en inhemsk efterfrågan som inom de som är mer exportberoende. Arbetsgivarna har även
fortsatt högt ställda anställningsplaner. Till detta kan läggas att stämningsläget bland hushållen förstärkts
ytterligare. Förutsättningarna för en fortsatt god utveckling av såväl tillväxten i ekonomin som av sysselsättningen är med andra ord goda.

Efterfrågan på Gotländska varor och tjänster
I Arbetsförmedlingens arbetsgivarundersökning framgår tydligt att efterfrågan på de gotländska företagens
varor och tjänster är fortsatt god. För det kommande året bedömer företagen att efterfrågan kommer att bli
starkare än normalt. Bedömningarna om ett starkt 2018 stöds också av en stark jobbtillväxt i byggverksamheten och i privata tjänstesektorn. Däremot blir antalet anställda i det närmaste oförändrat inom de offentliga
verksamheterna. I backspegeln ser vi en mycket stark sommarsäsong. Efterfrågan går alltid upp under sommaren och följaktligen är det de branscher som har starkast koppling till besöksnäringen som haft starkast
efterfrågan under det senaste halvåret. Ingen bransch har haft en försämrad efterfrågan.

Många jobbchanser på ön
Tack vare en stärkt global ekonomi och en fortsatt hög ekonomisk aktivitet i länet växer den gotländska
arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen bedömer att antalet sysselsatta gotlänningar kommer att öka under
2018. Bristen på arbetskraft är generellt låg men har ändå ett av de högsta bristvärdena på flera år. Flera gotländska arbetsgivare, både privata och offentliga, har dock problem att hitta den kompetens deras verksamhet
behöver, till exempel är ingenjörer, läkare, förskollärare och undersköterskor svårrekryterade. Brist på arbetskraft kan vara problematisk för både företagen och för Gotland genom att tillväxt och sysselsättning hämmas.
Inom offentliga verksamheter kan en sådan arbetskraftsbrist försämra tillgången på välfärdstjänster.

I slutändan kan det även innebära sämre lönsamhet och lägre sysselsättning hos de gotländska företagen
och verksamheterna. Arbetsförmedlingen bedömer att sysselsättningen på ön ökar med 175 personer mellan
fjärde kvartalet 2017 och samma kvartal 2018. Detta motsvarar en sysselsättningsökning på cirka 0,7 procent
och antalet sysselsatta blir då cirka 25 700. I sammanhanget är det värt att nämna att Arbetsförmedlingen
också bedömer att det kommer att ske cirka 500 ersättningsrekryteringar under samma period.
Befolkningen på Gotland bedöms öka över tid enligt den senaste befolkningsprognosen från SCB. Det aktuella konjunkturläget i kombination med ett visst ökat inflöde i arbetskraften är positivt för den gotländska
arbetsmarknaden. Under 2017 och 2018 bedömer Arbetsförmedlingen att arbetskraften ökar med cirka 200
personer. Att det inte blir fler beror på att många nyanlända flyttar till större städer när de fått uppehållstillstånd eller för att Migrationsverket omplacerar dem.
Arbetslösheten har stora säsongsvariationer på Gotland. Sett över några år så nådde arbetslösheten sin hittills lägsta nivå under sommaren 2008. Därefter ökade arbetslösheten till dess att den kulminerade under
2012. Därefter har arbetslösheten stadigt minskat, månad för månad, fram till hösten 2017. Arbetslösheten
väntas fortsätta sjunka under 2018 men i en något lägre takt. Bedömningen är att antalet öppet arbetslösa
och sökande i program med aktivitets¬stöd har minskat med drygt 50 personer till slutet av 2018, motsvarande 1 725 personer eller 6,1 procent.

Prognosen i sin helhet finns att läsa på vår webbplats:
arbetsformedlingen.se/prognoser

