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Økonomisk kommentar: Bruttoledighed, februar 2016 
 

Jobfremgangen kan bremse op i 2016 
Bruttoledigheden faldt i februar måned med 1.700 fuldtidspersoner.  Det er positivt, at arbejdsløsheden 

er faldet. Der er dog en reel risiko for, at den sløje vækst dansk økonomi igennem længere tid har oplevet, 

kan bremse jobfremgangen i år. Dermed kan vi være på vej mod en periode, hvor arbejdsløsheden ikke 

kommer til at falde så markant og måske flader mere ud. Opsvinget er svagt og har brug for en hjælpende 

hånd. Derfor er de store reduktioner i de offentlige investeringer, der er lagt op til heller ikke hensigts-

mæssige på nuværende tidspunkt.    

4. april 2016    

 

I februar er bruttoledigheden faldet med 1.700 fuldtidspersoner og udgør nu 114.600 fuldtidspersoner 

svarende til 4,3 pct. af arbejdsstyrken. 

 

Det er positivt, at arbejdsløsheden er faldet. Der er dog en reel risiko for at den sløje vækst dansk øko-

nomi igennem længere tid har oplevet, kan bremse jobfremgangen i år. Dermed kan vi være på vej mod 

en periode, hvor arbejdsløsheden ikke kommer til at falde så markant og måske flader mere ud. 

 

Samtidig øges arbejdstyrken i disse år. Der er flere jobsøgende på arbejdsmarkedet og givet den svage 

vækst, er det på den korte bane også med til at begrænse faldet i arbejdsløsheden. 

 

 Figur 1. Udviklingen i bruttoledigheden og lønmodtagerbeskæftigelsen 

 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 

  

Den største fare for opsvinget på den korte bane er mangel på efterspørgsel. Det går bedre med det 

private forbrug uden der dog er lagt op til nogen forbrugsfest. Forbrugertilliden er faldet, dankortomsæt-

ningen har ikke været imponerende, og samtidig kan vi ikke forvente den samme medvind til det private 

forbrug fra boligmarkedet, hvor prisstigningerne forventes at geare ned.  
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De private investeringer er heller ikke for alvor kommet op i omdrejninger endnu, og svigter opsvinget i 

Europa, er der en betydelig risiko for at investeringerne fortsætter med at være underdrejet. 

Endelig står eksporten over for et meget vanskeligt år.  

 

Samlet er der altså ikke meget til at skabe fremdrift i dansk økonomi på den korte bane. Derfor har op-

svinget også brug for en hjælpende hånd. De store reduktioner i de offentlige investeringer, der er lagt 

op til er ikke hensigtsmæssige på nuværende tidspunkt.  

 

Besparelserne på uddannelse og forskning er også den helt forkerte vej at gå, hvis vi skal undgå mangel 

på uddannet arbejdskraft og sikre vækst på den lange bane.   
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