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Rekordhøj beskæftigelse og lav ledighed – men opbremsning på
vej
2021 bød på den stærkeste fremgang og den højeste beskæftigelse nogensinde opgjort i Nationalregnskabets historie. Med en vækst på 73.000 beskæftigede kom
beskæftigelsen op på 3,043 millioner personer. Der er dog udsigt til at begge rekorder bliver slået allerede i år, jf. figur 1. I første kvartal lød beskæftigelsen således
på godt 3,153 millioner personer, og beskæftigelsen er vokset videre ind i 2. kvartal, hvilket blandt andet ses på lønmodtagerbeskæftigelsen, der til og med [maj] er
steget [16] måneder i træk.
Der skønnes en vækst i den samlede beskæftigelse på 108.000 personer i år, mens
der ventes et mindre fald på 8.000 personer næste år, jf. figur 1. Det forventes, at
høj inflation, forhøjet renteniveau og svagere globale vækstudsigter vil svække udviklingen i dansk økonomi og dermed også i beskæftigelsen. Niveauet for beskæftigelsen ventes dog at forblive højt i både 2022 og 2023.
Den stærke fremgang i beskæftigelsen har trukket ledigheden ned på et meget lavt
niveau – et godt stykke under niveauet inden pandemien. Der var i juni i år knap
73.300 ledige i Danmark. Det er mindre end det halve af, hvad ledigheden var blot
to år tidligere i juni 2020, hvor den lød på 151.300 personer. De seneste måneder
er ledigheden dog steget en smule, og det ventes, at det fortsætter den kommende
tid som følge af en opbremsning i økonomien samt tilgangen af fordrevne ukrainere, der som udgangspunkt indgår i arbejdsstyrken. Samlet set ventes det, at ledigheden i 2022 vil lyde på 77.900 personer og stige til 93.900 personer i 2023,
som dog fortsat er under niveauet inden pandemien, jf. figur 2.
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Anm.: Beskæftigelsen er opgjort inkl. orlovspersoner.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
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