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Ekonomisk prognos för åren 2017–2018
Vad var det vi sa redan för två år sedan?

Ekonomi växer i år snabbare i
Finland än i den övriga eurozonen
Finlands ekonomiska tillväxt har i år accelererat och förändrats till mer exportdriven. Å ena sidan förklaras den positiva vändningen av en acceleration av
den ekonomiska tillväxten i flera viktiga exportländer och å andra sidan av
sektorspecifika faktorer. Löntagarnas forskningsinstitut har ökat tillväxtprognoserna, för detta år med 1,7 procentenheter och för nästa år med 0,8 procentenheter. Vi uppskattar att Finlands BNP i år kommer att växa med 3,6 procent
och nästa år med 2,5 procent. Den långsammare tillväxten nästa år kan vara
långsiktig. De värsta hotbilderna har sitt ursprung utanför Finland.

D

en realiserade utvecklingen motsvarar den uppfattning som uttrycktes av Löntagarnas forskningsinstituts prognos från hösten 2015 att Finlands
svaga ekonomiska framgång under tidigare år berodde
främst på ett antal speciella faktorer, vars betydelse redan
då var på väg att minska. Enligt den dåvarande uppskattningen skulle Finland kunna ansluta sig till tillväxtfarten
av övriga Europa, och kanske överskrida den redan 2017.
Denna uppskattning stämmer fortfarande.
Konkurrenskraftsavtalet som sänker enhetsarbetskostnaderna accelererar den ekonomiska tillväxten under
prognosperioden. Kontraktionen av bruttonationalprodukten under 2012-2014 ändrades dock till en snabb ekonomisk tillväxt redan innan Finlands kostnadskonkurrens hann förbättras betydligt. Därför kan varken starten
av den ekonomiska tillväxten eller Finlands tidigare svaga
framgång förklaras med en brist på kostnadskonkurrens.
Den positiva vändningen av den finska ekonomin
förklaras delvis av en acceleration av den ekonomiska tillväxten i våra exportländer och också av att vår export är
betonad på investeringsvaror, vars efterfrågan växer i exportländer. I Finlands exportländer har dock konjunkturvändingen varit mycket blygsammare än i Finland (och i
många har ingen vändning hänt), och därför är det också
svårt att se utvecklingen i exportländerna som den enda
förklaringen för den snabba tillväxten av exporten.
En åtminstone lika viktig förklaring för vändningen
utgörs av branschspecifika specialfaktorer, såsom den
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oväntade framgången för Valmet Automotives bilfabrik och återhämtningen av varvsindustrin, som tidigare
omfattades av en kris. Under prognosperioden kommer
godstransporten också att öka genom lanseringen av Äänekoskis bioproduktsfabrik.
Förtjänstutvecklingen är moderat, men ett starkt konsumentförtroende, skattesänkningar och skuldsättningen
upprätthåller den privat konsumtionen. Sysselsättningsgraden kommer att öka, men arbetslösheten kommer endast att minska lite. Accelerationen av den ekonomiska
tillväxten kommer att minska det offentliga underskottet,
även om nedgången i skattesatserna saktar ner balanseringen. Det skulle vara motiverat att öka de offentliga utgifterna för utbildningen och FoU-stödet istället för att
använda all den uppstådda manövreringsfriheten till att
sänka skattesatserna.
En svag löneutveckling, priskonkurrens på livsmedelsmarknader och en moderat utveckling av bostadsoch bränslepriserna kommer att hålla inflationen låg under pågående år. Vi uppskattar att ECBs låga styrräntor
inte kommer att stiga ännu under prognosperioden.
De mest sannolika hotbilderna för Finlands ekonomiska tillväxt är externa: till exempel den amerikanska
presidentens oförutsägbara och jämt föränderliga politik,
en skärpning av geopolitiska spänningar eller en stark
förstärkning av euron kunde leda till en recession, som
också skulle återspeglas i Finland. 
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