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Positiv utveckling av ekonomin

Det har inte skett någon avsevärd förändring i framtidsutsikterna för den globala tillväxten sedan
Arbetsförmedlingens prognos i våras. Världsekonomin fortsätter på den inslagna vägen med en långsam
positiv utveckling där USA även fortsättningsvis bedöms hålla i taktpinnen och deras agerande förväntas
ge draghjälp till både europeiska och svenska företag. Det som ligger på minussidan är utvecklingen i
tillväxtekonomierna där det främst är osäkerheten i hur Kinas ekonomi utvecklas som håller tillbaka den
globala tillväxten. I Europaområdet fortsätter konjunkturen röra sig sakta framåt och återhämtningen har
stabiliserats under det senaste året.
Återhämtningen i omvärldskonjunkturen och då främst euroområdets utveckling gör att utsikterna ljusnar
även för Sverige, men sammantaget är det den inhemska efterfrågan som förblir tillväxtmotorn i svensk
ekonomi. Ett orosmoln är dock att de svenska hushållen inte är lika säkra på utvecklingen i den svenska
ekonomin och ser allt mer pessimistiskt på framtiden. Däremot ser man sin egen ekonomi som god och
hushållens inkomster fortsätter att utvecklas väl. Samtidigt växer deras förmögenhet i god takt i och med
de kraftigt stigande huspriserna. Man har i utgångsläget dessutom ett mycket gott sparkapital vilket talar
för en god utveckling av den privata konsumtionen. En stigande inflation och skattehöjningar förväntas
dock påverka den disponibla inkomsten negativt. Sammantaget så bedöms den svenska ekonomin att
fortsätta att utvecklas i god takt under 2016. Konsumtionen förväntas fortsätta sin trendmässigt positiva
uppgång och många framåtblickande indikatorer visar också på en mycket god svensk konjunkturutveckling framöver.

Gott stämningsläge bland länets arbetsgivare

Det positiva tonläget i den svenska ekonomin återspeglas även i den framtidsbild som länets arbetsgivare
gav under höstens intervjuundersökningar som Arbetsförmedlingen genomförde. Stämningsläget bland
länets företag har stärkts och en majoritet av företagen förväntar sig nu att efterfrågan på deras varor och
tjänster växer det närmaste halvåret. Samtidigt tror endast ett fåtal på en försämring.

Goda konjunkturutsikter ger näring åt länets sysselsättning

Sysselsättningen föll i Kronobergs län under både 2012 och 2013 i motsats till riket som ökade under
samma period. Nedgången förklaras i hög grad av att industrisektorn kraftigt minskade antalet anställda.

Enligt statistik från SCB:s Arbetskraftsundersökningar så har dock länets sysselsättning nu stigit med
cirka 1,7 procent från första kvartalet 2014 till och med första kvartalet 2015. En stark inhemsk köpkraft, stigande efterfrågeförväntningar hos länets arbetsgivare samt att personalstyrkan generellt nyttjas
i större utsträckning än tidigare indikerar att det även fortsättningsvis förväntas bli fler jobbtillfällen
i Kronobergs län. Sysselsättningsprognosen har därför reviderats upp något jämfört med i våras och
Arbets-förmedlingen bedömer nu att antalet sysselsatta i länet ökar med 1 400 personer under 2015 och
till slutet av 2016.

Arbetslösheten stiger till följd av de stora migrationsflödena

Trots att konjunkturen stärks och sysselsättningen förväntas stiga så förändras länets arbetslöshet
mycket lite under prognosperioden. Den förbättring som skedde på länets arbetsmarknad under 2014 har
nu helt stannat av. Under sommaren och hösten har arbetslösheten legat relativt stilla men trenden pekar
på att nivåerna kommer att stiga. En delförklaring är arbetskraftens snabba ökning genom ett kraftigt
stigande antal nyanlända, vilket driver upp länets arbetslöshet eftersom antalet personer som ställer sig
till arbetsmarknadens förfogande växer snabbare än sysselsättningen.
Arbetsförmedlingen bedömer därför att antalet inskrivna arbetslösa når en nivå nära 8 000 personer
under det fjärde kvartalet 2015, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 8,4 procent. Detta är 0,1
procentenheter högre än motsvarande andelsiffra för ett år sedan. Under 2016 bedöms antalet inskrivna
arbetslösa att öka ytterligare något till omkring 8 100 personer. Den relativa arbetslösheten förväntas
emellertid vara i princip oförändrad då även antalet sysselsatta stiger under 2016 och bedöms därför
ligga kvar på 8,4 procent.

Fortsatt stora utmaningar väntar länets arbetsmarknad

I höstens undersökning framkommer att bristen på arbetskraft med rätt kompetens har ökat bland länets
arbetsgivare. Nu anger 29 procent av de privata arbetsgivarna att de har haft problem med att rekrytera
personal under det senaste halvåret. Detta kan jämföras med 21 procent för två år sedan. Dessutom är
bristen på utbildad och erfaren arbetskraft mycket utbredd inom den offentliga tjänstesektorn där drygt
53 procent av arbetsgivarna upplevt svårigheter vid rekrytering. Särskilt tydlig är bristen inom vissa
yrkeskategorier såsom specialistutbildade sjuksköterskor, läkare och olika grupper av pedagoger. Samtidigt är arbetslösheten i länet relativt hög och utvecklingen går emot att både andelen och antalet arbetslösa som har en utsatt ställning på länets arbetsmarknad ökar.
För att komma tillrätta med denna situation – där bristen på utbildad och erfaren arbetskraft tilltar samtidigt som antalet inskrivna arbetslösa som står längre ifrån arbetsmarknaden ökar – krävs långsiktiga
insatser och samarbeten mellan flera aktörer, såväl offentliga som privata. En central del i utmaningen
ligger i att utforma insatser som är jobbskapande och som stöttar dem som står längre ifrån eller helt
riskerar att slås ut från arbetsmarknaden samtidigt som de hinder som finns för länets framtida kompetensförsörjning minimeras.
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