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Ekonomisk prognos för 2018–2019

Finland var ändå inte ett hopplöst fall –
tillväxten fortsätter att vara stark
Det är troligt att det hotande handelskriget kan begränsas till enskilda kategorier av varor. Om det lyckas fortsätter tillväxten att vara stark i Finland i år
och nästa år. Uppgången visar att Finland inte hade de exceptionellt allvarliga
strukturproblemen som påståddes. Bl.a. på grund av de gjorda nedskärningsbesluten förbättrar den starka utvecklingen av ekonomin inte situationen
för alla befolkningsgrupper jämlikt. Tillväxten i inkomstskillnader borde gå ner
då grundtryggheten uppdateras, vilket skulle innebära en indexökning senast
nästa år.

L

öntagarnas forskningsinstitut har höjt tillväxtprognosen för den finska ekonomin från den som
publicerades i september med 0,6 procentenheter
till 3,1 procent. Den snabbare tillväxten drivs speciellt av
en ökning av den privata konsumtionen, som drivs av ett
starkt konsumentförtroende och en tillväxt av lönesumman, som baserar sig på löneförhöjningar och en sysselsättningsökning över förväntningarna.
År 2019 förutspås Finlands ekonomiska tillväxt sakta ner till 2,7 procent, då en mild försvagning händer i
utvecklingen av såväl exporten, den privata konsumtionen som investeringarna. Ökningen av antalet anställda
fortsätter, fastän klart långsammare än i år. Regeringens målsättning på en 72 procents sysselsättningsgrad,
som tidigare verkade omöjlig kommer att uppnås nästa
år. Antalet arbetslösa och arbetslöshetsgraden sjunker
dock långsamt, eftersom sysselsättningsökningen i stor
utsträckning kommer från utanför arbetskraften och inte från de arbetslösa.
Tillväxten av löntagarnas reella timlöner kommer att
förbli rätt blygsam under prognosperioden, 0,6% i år
och 0,9% nästa år, eftersom konsumentprisernas ökning
kommer att accelerera från 0,7% i fjol till 1,1 och 1,3%
under de ifrågavarande åren. Hushållens sammanlagda
köpkraft stiger dock starkt, med 2,6 och 2,3 procent.
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Räntenivån kan långsamt börja stiga i slutet av nästa år, då ECB förväntas påbörja höjningarna av sin styrränta. Eurons växelkurs kommer att förbli stark, då riskerna i euroområdet har avtagit och investerare känner
mindre intresse för dollarn. Den milda svikten i världsekonomins och euroområdets uppgång förväntas inte
ha stor inverkan på Finlands ekonomiska tillväxt under
prognosperioden.
Finlands offentliga skuldsättning har avtagit snabbare än förväntat och dess finansieringsställning uppnår
ett överskott på en halv procent redan nästa år. En långsam utgiftsutveckling och en förstärkning av skattebasen förbättrar den offentliga ekonomin. Ändå kommer
statsfinanserna nästa år fortfarande att stanna på ett underskott på två miljarder euro.
Under det pågående året kommer den redan år 2016
påbörjade frysningen av grundskydds- och bostadsbidragsindexen, som omfattar hela regeringsperioden att fortsätta. Uppgången och den snabbare än förväntat uppnådda finanspolitiska balansen av statsekonomin i och med
den förbättrade sysselsättningssituationen gör frysningen ännu orimligare än tidigare. Det skulle vara möjligt
att återställa indexhöjningarna på ett fiskalt neutralt sätt
om en del av de nuvarande anslagen för konkurrensförvrängande företagsstöd skulle användas för ändamålet. 
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