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En försiktig återhämtning stärker Sveriges konjunktur på sikt
Den globala ekonomin växer i förhållandevis långsam takt även 2015, men under 2016 bedöms
tillväxten komma att accelerera. Det är de amerikanska hushållen och företagen som kommer
att hålla i taktpinnen, och deras agerande leder till ökad export för både asiatiska och europeiska
företag. Det går lite sämre för tillväxtekonomierna, och det är främst en stadig inbromsning
av tillväxten i Kina som ligger bakom detta. Samtidigt har utsikterna för euroområdet
ljusnat något, och det betyder att området sakta men säkert vandrar in på allt fastare mark.
Sammantaget gynnar utvecklingen svenska exportföretag, även om exportutvecklingen blir
svag också under 2015.
Återhämtningen i omvärldskonjunkturen gör förstås att utsikterna ljusnar även för Sverige,
men sammantaget är det dock den inhemska efterfrågan som förblir tillväxtmotorn i svensk
ekonomi. De svenska hushållens inkomster fortsätter att utvecklas väl samtidigt som deras
förmögenhet stigit kraftigt. De har dessutom uppvisat ett rekordstort sparande. Det talar för
en god utveckling av den privata konsumtionen. Den offentliga konsumtionen förstärks, vilket
bland annat förklaras av den demografiska utvecklingen, samtidigt som investeringskonjunkturen
förbättras. BNP beräknas öka med 2,5 procent 2015 och med 3,0 procent 2016.
Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 beskriver utvecklingen på länets arbetsmarknad och
bygger i huvudsak på den intervjuundersökning som Arbetsförmedlingen har genomfört under
våren. Länets arbetsgivare har lämnat sina bedömningar över konjunkturläget. Arbetsgivarna
inom det privata näringslivet i länet förväntar sig att utvecklingen på marknaden för deras
varor och tjänster kommer att vara positiv det kommande året.
I Kalmar län forsätter arbetskraften och sysselsättningen att öka, vilket är positivt på lång sikt.
Även antalet rekryteringar ökar. Det noteras en stigande övergång från tillfälliga till fasta anställningar.
Samtidigt signaleras att det finns brist på personer med specifika yrkeskompetenser. Fortfarande
finns det många personer med svagare ställning på arbetsmarknaden som får det svårt
att konkurera om de lediga jobben.

Minskad arbetslöshet i länet
Under 2015 års första månader har arbetslösheten i Kalmar län fortsatt att minska. I relation till samma
månad föregående år har arbetslösheten varit lägre under 2015 än under 2013 och 2014. Ungdomar i åldern 16-24 år stod för den största minskningen. I april 2015 hade arbets-lösheten bland länets ungdomar
minskat med 13 procent jämfört med april 2014, medan minskningen i övriga åldrar låg på 2 procent.

Arbetslösheten minskar bland inrikes födda men ökar bland utrikes födda och framförallt för dem som är
födda utanför Europa.
Sista kvartalet 2015 förväntas 8 600 personer vara utan arbete i länet, en minskning med 300 personer
jämfört med fjärde kvartalet 2014. Under sista kvartalet 2016 förväntas ytterligare en minskning i antaletarbetslösa till 8 300 personer, vilket innebär en nedgång med ytterligare 300.

Sysselsättningen ökar mot slutet av 2015 och under 2016
Sedan 2008 har flera näringsgrenar i Kalmar län haft en god sysselsättningsutveckling. Största positiva
förändring har skett inom branschen finansiell verksamhet och företagstjänster med en sysselsättningsökning på 22 procent. Fastighetsverksamhet har ökat med 13 procent, hotell och restaurang med nästan 10
procent och byggverksamhet med 5 procent. Bland övriga näringsgrenar i länet noterades en nedgång av
antalet sysselsatta, där industrin stod för den största minskningen med nästan 19 procent.
Den privata tjänstesektorn kommer som helhet att ha en god sysselsättningsutveckling. Sektorn består
dock av olika delbranscher och bland dessa finns det stora skillnader i sysselsättningsförändringen. Byggverksamhet signalerar ökat antal anställda medan det inom industrin förväntas ett oförändrat läge, om än
en viss sysselsättningsökning på längre sikt. Arbetsgivare inom den offentliga sektorn förväntar sig en svag
sysselsättningsökning under prognosperioden.

Fortsatt stora utmaningar på länets arbetsmarknad
Andelen arbetssökande med en svagare ställning på arbetsmarknaden fortsätter att stiga. I april 2015
utgjorde de 68 procent av totalt drygt 8 490 inskrivna arbetslösa i Kalmar län.
I de grupper som har en svagare ställning på arbetsmarknaden och riskerar att hamna i långa tider av
arbetslöshet ingår: personer med högst förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga, arbetslösa personer i åldrarna 55-64 år samt utomeuropeiskt födda.
Trots den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden i länet förbättras inte situationen för de som redan
står långt från arbetsmarknaden i samma utsträckning.
Arbetsförmedlingens stora uppgift framöver är att tillsammans med näringslivet, länets kommuner och
andra aktörer stötta dessa arbetssökande och skapa varaktiga lösningar som leder till minskad arbetslöshet
och högre sysselsättning.
Trots att det finns många personer utan arbete i länet har ett flertal arbetsgivare svårt att hitta rätt personal till yrken som kräver en längre eftergymnasial utbildning eller ställer höga krav på yrkesfärdigheter
och hantverksskicklighet. Det finns ett tydligt matchningsproblem eftersom många sökande inte har den
kompetens som arbetsgivarna efterfrågar.
Brist på rätt utbildad arbetskraft hämmar rekryteringar och sysselsättning och i förlängningen även tillväxt
och välfärd. Framtida arbetskrafts- och kompetensförsörjning är en annan utmaning för Arbetsförmedlingen att aktivt verka för.

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

