30. november 2016

Kommentar til kritik af mismatchanalyse
DREAM-gruppen, der er en uafhængig institution, har for Danmarks
Vækstråd udarbejdet analysen Mismatch på det danske arbejdsmarked.
LO, FTF og Akademikerne har rejst kritik af analysen.
Det anføres for det første, at ”den offentlige sektor vokser relativt beskedent i forhold til den private sektor baseret på Finansministeriets fremskrivninger”. DREAM har baseret dette på Finansministeriets fremskrivning af den offentlige sektors beskæftigelse. Dette følger sædvanlige regneprincipper, og det er normal praksis for DREAM at fremskrive den offentlige efterspørgsel svarende til de mellemfristede fremskrivninger.
Dermed beskrives den offentlige sektor efter den planlagte økonomiske
politik. Efter den planlagte horisont antages væksten i det offentlige forbrug per bruger at følge lønudviklingen, svarende til en form for demografisk træk. Lignende analyser anvender samme principper.1
Det anføres endvidere, at ”[analysen] beregner opbyggelsen af mismatch
i perioden uden at forholde sig til de nuværende udfordringer, der gælder
inden for flere uddannelsesniveauer. Derfor forekommer det misvisende,
når der eksempelvis konkluderes, at der i 2025 ikke vil være nævneværdigt mismatch for ufaglærte.”
DREAM fremskriver de historiske, strukturelle tendenser på arbejdsmarkedet. Der anvendes en ny og forbedret metode i forhold til tidligere analyser. Der er imidlertid betydelig usikkerhed knyttet til alle metoder til
fremskrivning af fremtidens arbejdsmarked.
DREAM angiver et skøn for, hvilket mismatch der risikerer at blive opbygget frem mod 2025. Det er korrekt, at der ikke tages højde for, hvis
der eksisterer et mismatch i dag, hvilket der gøres opmærksom på i rapporten. Det er imidlertid vanskeligt at vurdere omfanget af et eventuelt
eksisterende mismatch.
Der er i dag en højere ledighed blandt nogle grupper på arbejdsmarkedet
end blandt andre. Det kan være en konsekvens af flere forhold, herunder
at den økonomiske krise kan have påvirket nogle grupper på arbejdsmar1

Fx Arbejdernes Erhvervsråd (2016): ”Danmark kommer til at mangle faglærte, marts
2016”
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kedet stærkere end andre, og at økonomien endnu ikke helt er genoprettet
efter krisen. Hvorvidt det et udtryk for et strukturelt mismatch, som er fokus i DREAMs analyse, er vanskeligt at vurdere. En sådan vurdering vil
kræve specifikt kendskab til bl.a. det strukturelle ledighedsniveau fordelt
på uddannelsesgrupper.
DREAM’s beregnede mismatch i 2025 er udtryk for et strukturelt mismatch, idet der antages en konjunkturnormalisering i perioden 20142025. Her forudsættes det således, at ledigheden vil falde til det strukturelle niveau i takt med, at konjunkturerne normaliserer sig i fremskrivningsperioden.

