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Ekonomisk prognos för åren 2019–2020

Osäkerheten trycker ner den
ekonomiska tillväxten
Finland har anpassat sig väl till
förändringarna i yrkesstrukturerna
Löntagarnas forskningsinstitut har minskat sin prognos för Finlands ekonomiska tillväxt för det pågående året från 2,3 procent i höstas till 1,4 procent. Osäkerheterna i utsikterna för den internationella ekonomin saktar ner Finlands
ekonomiska tillväxt, särskilt i år. Ifall de värsta scenarierna undviks, kommer tillväxten att piggna upp en aning nästa år till 1,5%. Tillväxten av exporten som
stannade förra året återhämtar sig, och också tillväxten av den privata konsumtionen stöder den ekonomiska tillväxten. Allmänt taget har Finland anpassat
sig väl till förändringen i yrkesstrukturer, men det kan vara svårt att hitta verktyg
för att anställa seniorer med grundskolebakgrund.

R

iskerna för ett kaotiskt och okontrollerbart Brexit har vuxit då den ursprungliga tidsgränsen
(slutet av mars) för Storbritanniens utträde ur
EU närmat sig och sedan överskridits. Också USA:s
oförutsägbara tullpolitik och utsikterna till en ny kris
i euroområdet överskuggar den internationella ekonomins utsikter.
I vårt prognosscenario fortsätter osäkerheten fortfarande under prognosperioden, men de värsta scenarierna för hot förblir ouppfyllda. Vi uppskattar att den
ekonomiska tillväxten i Finlands viktigaste exportländer kommer att sakta ner fortfarande under innevarande år, men att den återhämtar sig något nästa år. Exporten av varor och tjänster förväntas i vår prognos att
vända sig till en blygsam tillväxt i år.
Räntorna stiger fortfarande inte och besparingsgraden ökar inte längre väsentligt, vilket betyder att
den privata konsumtionen växer snabbare än i fjol.
Tillväxten i bygginvesteringar kommer att sakta ner
i år, och de kommer att komma att krympa nästa år.
Minskningen av byggandet trycker också ner tillväxten av de aggregerade investeringarna till att vara negativ. Den snabbaste tillväxten i antalet sysselsatta
kommer att sakta ner när den ekonomiska tillväxten
saktar ner, men sysselsättningsgraden stiger fortfarande nästa år till 72,7%.
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Flera parter har krävt en mycket högre sysselsättningsnivå än den nuvarande regeringens mål på 72 procent
och arbets- och näringsministeriets officiella uttalande
presenterade t.o.m. att en 78 procents sysselsättningsgrad borde eftersträvas på 2030-talet. Det är emellertid
inte alltid tydligt varför höjningen av sysselsättningsgraden skulle tjäna målsättningarna av dem som kräver.
Sysselsättning av lågutbildade personer kan kräva
en användning av lönebidrag eller leda till ett skapande av en grupp av ”arbetande fattiga”, som tar emot
sociala överföringar. I ingetdera fallet skulle en högre
sysselsättningsgrad lösa problemen med finansiell
hållbarhet den syftar till att lösa. Det kan dock finnas
andra orsaker än de direkt ekonomiska för att sträva efter en högre sysselsättning, till exempel förebyggande
av uteslutning. Sysselsättningsgraden bör därför bli föremål för en mer analytisk debatt om var syftet bakom
att höja sysselsättningsgraden är och varför.
Eftersom högkonjunkturen nu är avtagande är en
mer upplivande politik befogad. I vårt prognosscenario kommer den kommande regeringen att komma upp
med utgiftsökningar och överge frysningen av index.
Under prognosperioden kommer de ökade skatteintäkterna att förbättra statens budgetposition, men på
grund av förutsebara kostnadsökningar kommer ett
överskott inte att nås. 
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