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Ekonomisk prognos för åren 2018–2019

Den måttliga högkonjunkturen eliminerar
arbetslösheten i en överraskande takt
Sysselsättningsutvecklingen är differentierad
efter åldersgrupp
Uppgången kommer att bli mera moderat men ändå fortsätta. Exporttillväxten kommer att stanna bakom fjolårets toppsiffror, men nästa år accelererar
exporttillväxten något igen. Den snabbt reducerade arbetslöshetsgraden fortsätter att minska. En granskning av långsiktiga sysselsättningstrender åldersgruppsvis visar att den positiva sysselsättningsutvecklingen har fokuserats på
de yngsta samt de äldre arbetstagarna, medan sysselsättningen hos män i
åldern 25-34 år minskar. Statens budgetpolitik är för starkt stimulerande i förhållande till den ekonomiska situationen.

L

öntagarnas forskningsinstitut har sänkt prognosen
för den finska ekonomins tillväxt sedan prognosen
som publicerades i april med 0,4 procentenheter
till 2,7 och 2,3 procent för pågående och nästa år. Uppskattningen av den ekonomiska tillväxten har förändrats
sedan förra våren främst på grund av förändringar i uppskattningar för tillväxten av exporten och importen.
Exportens tillväxt hotas av möjligheten av ett handelskrig till följd av amerikanska importtullar och motsvarande utjämningstullar. Vi tror emellertid att det är sannolikare att tullarna istället kommer att avmatta handeln endast
av vissa produktkategorier i stället för ett utbrott av ett
egentligt handelskrig och såvida endast sakta ner utrikeshandeln litet. Nedgången i tillväxten av utrikeshandeln
som observerades i början av detta år förblir tillfällig och
trots att den internationella uppgången försvagas kommer
tillväxten av Finlands export att accelerera nästa år.
Ökningen av konsumentpriserna accelererar från
årets 1,1 procent till 1,4 procent nästa år. Löntagarnas
reallöner vänder från en halv procents minskning i fjol
till en höjning på 0,8 procent i år och 1,1 procent nästa år.
ECB förväntas höja sin styrränta i slutdelen av nästa år, så
räntehöjningen kommer ännu inte att ha någon betydande inverkan på den privata konsumtionen under denna
prognosperiod.
Hushållens totala disponibla inkomster växer bl.a.
som en följd av den förbättrade sysselsättningen, men tillväxten i den privata konsumtionen kommer antagligen
att begränsas av ökningen i spargraden: spargraden som
länge hållits negativ kommer att börja växa (närma sig
noll). Tillväxten i investeringar minskar så småningom
bl.a. på grund av nedgången i bygginvesteringarnas till-
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växt, men enligt vår prognos är investeringarna år 2019
fortfarande de största i Finlands historia.
Förra årets snabba ekonomiska tillväxt syntes mer i ökningen av antalet sysselsatta än i minskningen av antalet arbetslösa. I år har arbetslösheten också minskat kraftigt. Vi
uppskattar att arbetslösheten sjunker till 7,6 procent under
detta år och till 7,4 procent nästa år. För arbetare i bästa arbetsför ålder (25–54 år) är den dåliga sysselsättningsutvecklingen kompatibel med den konventionella uppfattningen
att sysselsättningen skulle vara exceptionellt utmanande för
ungdomar å ena sidan och å andra sidan för äldre arbetstagare. Sysselsättningspolitiken saknar till sitt stöd långtgående forskning om orsakerna till den överraskande ålderspolarisationen i sysselsättningsutvecklingen.
Skatteintäkter till både statliga och lokala myndigheter ökar bl.a. på grund av den positiva sysselsättningsutvecklingen, men statsekonomin kommer ändå att förbli
på ett underskott för denna prognosperiod bl.a. på grund
av skattesänkningar. Kommunekonomin vänder som en
helhet till ett överskott, och Finlands offentliga EDPskuld sjunker under referensvärdet på 60 procent.
Den nuvarande regeringen har försökt behålla beskattningen av arbete rimlig och förskjuta betoningen av beskattningen från beskattning av arbete till punktskatter. De dynamiska effekterna av punktskatter (minskad efterfrågan på
beskattade produkter) minskar deras användbarhet som ersättning för beskattning av arbete. Dessutom kan en åtstramning av punktskatter minska köpkraften av låginkomsttagare lika mycket eller till och med mer än hos höginkomsttagare, medan minskningen av arbetsskatter ger procentuellt
bättre fördelar åt höginkomsttagare än åt tagare av de lägsta
inkomsterna eller mottagare av dagpenning. 
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