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Ekonomisk prognos för åren 2019–2020

Ekonomin svalnar – uppnåendet av
sysselsättningsmålet svårt att uppskatta
Löntagarnas forskningsinstitut förutspår att den ekonomisk tillväxten i Finland
är 1,3 procent i år och 1,1 procent nästa år, vilket är 0,1 respektive 0,4 procentenheter lägre än i förra vårens prognos. Tillväxten saktas ner mest av ett försvagat
konsumentförtroende och av att den privata konsumtionens tillväxt förblir på
en ungefär en procentenhet långsammare nivå än prognosen under våren.
Tillväxten i sysselsättningsgraden avtar. Uppnåendet av regeringens mål för en
sysselsättningsgrad på 75 % fram till 2023 kan vara svårt att uppskatta, eftersom regeringens mål är strukturellt och ett missande av målet inte anses som
en avvikelse ifall det beror på en svagare än förväntad internationell ekonomisk
utveckling.

B

åde den privata och den offentliga konsumtionen
kommer att växa med endast cirka 1 % i år. Nästa år
ökar den offentliga konsumtionen bl.a. på grund av
den nya regeringens beslut. Den nya regeringen kommer
att hålla sig till sin föregångares skattepolitik, så att inte
heller skatteintäkterna kommer att räcka till för att komma ikapp det offentliga underskottet.
Exporten kommer att växa snabbare än väntat i år,
med fyra procent, och ännu nästa år med två procent.
En svag importtillväxt befrämjar också BNP-tillväxten.
Bygginvesteringarna krymper nästa år, vilket drar de
sammanlagda investeringarna till en nedgång. Investeringar i maskiner och utrustning och i FoU fortsätter
dock att växa.
I Finland har investeringar i maskiner och utrustning
traditionellt varit lägre än i de viktigaste jämförelseländerna i förhållande till BNP, även om deras andel har ökat
något de senaste åren. FoU-investeringar visar sedan år
2009 en nedåtgående trend, som vände sig till en uppgång först i fjol. Den uppenbara förklaringen till den utdragna investeringskontraktionen, som först slutade 2018, är
avslutningen av Nokias mobiltelefonverksamhet. Således
pågår investeringar i Finland fortfarande, om än mindre
än i många konkurrerande länder. För att öka investe-

TILLLÄGGSUPPGIFTER
Prognoschef Ilkka Kiema
(09) 2535 7304
ilkka.kiema@labour.fi
www.labour.fi

ringsgraden kan den offentliga sektorn investera i infrastruktur och göra satsningar i FoU.
Sysselsättningsökningen kommer att förbli blygsam
under hela prognosperioden. Sysselsättningsgraden
kommer att stiga till 72,6 % i år och till 72,7 % nästa år.
Arbetslösheten beräknas falla till 6,6 % i år och förbli på
samma nivå 2020.
I regeringsprogrammet fastställs ett mål för en strukturell sysselsättningsgrad på 75 % och ett mål för en
strukturell balans i budgeten. Enligt programmet ska ett
budgetunderskott eller en lägre sysselsättningsgrad till
följd av en svagare utveckling än väntat i den internationella ekonomin inte tolkas som en avvikelse från målen.
Utvecklingen av den internationella ekonomin över
skuggas av handelskriget, Brexit, de svaga resultaten av Kinas stimulationsåtgärder och svårigheterna i bilindustrin,
som håller på att föra Tyskland in i en lågkonjunktur.
Därför kräver bedömningen av regeringens framgång
med att uppnå sysselsättningsgraden och målen för finanspolitiken en bedömning (i stället för den förverkligade arbetslösheten och det förverkligade underskottet)
av de strukturella nivåerna på arbetslösheten och det offentliga underskottet i Finland. Utvärdering av båda är en
utmanande uppgift. 
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