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Ekonomisk prognos för åren 2020–2021

Finland stannade
En snabb återhämtning från krisen kan fortfarande lyckas
Den ekonomiska utvecklingen för innevarande och nästa år beror på varaktigheten
av den ekonomiska stagnationen orsakad av koronaviruset och på huruvida krisen
sprider sig till den finansiella sektorn. Löntagarnas forskningsinstituts ekonomiska
prognos baserar sig på antagandet om ett djupt och relativt kort dyk av ekono
min, vilket slutar senast nästa höst. I prognosen kommer BNP att krympa med ca
5 procent i år och växa med cirka fyra och en halv procent nästa år. Kostnaderna
för en omfattande våg av företags konkurser skulle vara mycket större än ersätt
ningskostnaderna för att kompensera nackdelarna från affärsavbrotten. Det be
hövs mera direkt stöd för de av krisen drabbade företagen och hushållen.

O

säkerheten för den kommande ekonomiska ut
vecklingen är nu helt annorlunda än vanligt. Be
slut om ekonomisk politik kan emellertid inte ens
i exceptionella tider göras utan en bild av de framtida
förhållanden som påverkas av dem. Därför har Lönta
garnas forskningsinstitut beslutat att publicera ett grovt
prognosscenario också i den nuvarande exceptionella si
tuationen. Siffrorna bör tolkas som vägledande.
Denna prognos bygger på ett antagande om ett djupt
men kort V-format ekonomiskt dyk. P.g.a. krisens korta
varaktighet och stöd beviljat av regeringen kommer ko
ronakrisen inte att leda till en storskalig våg av konkurser,
utan sysselsättningen kommer att öka igen under som
maren och hösten. Vår uppfattning av varaktigheten av
begränsningarna i beredskapslagen baserar sig främst på
den senaste (25.3.2020) uppskattningen av Institutet för
hälsa och välfärd (THL).
Den privata konsumtionen kommer att drabbas i år,
särskilt när det gäller efterfrågan på tjänster. Den of
fentliga konsumtionen ökar dock kraftigt, bl.a. på grund
av ökade sjukvårdskostnader. Detta och ökningen av in
komstöverföringar återspeglas främst som ett större un
derskott för staten än för kommunerna, bl.a. för att stats
andelen för kommunerna ökas.
Investeringarna skulle ha krympt i år även utan krisen or
sakad av koronaviruset, bl.a. på grund av avtagandet av upp
gången i byggbranschen. Varuexporten dyker djupast p.g.a.
en brist på mellanprodukter och den minskande efterfrågan.
Exporten kommer igen att växa starkt redan nästa år.
Hittills har statligt stöd för det mesta omfattat garan
tier för lån och uppskov för olika betalningar. Också Fin
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lands Bank och Statens pensionsfond har gjort det lättare
för företag att få kredit genom att köpa företagscertifikat.
Finansinspektionen har sänkt kapitalkraven för kredi
tinstitut. Det är osäkert i vilken utsträckning företagen
drar nytta av deras förbättrade tillgång till lån i den nu
varande situationen, och de tar inte bort incitamenten för
att säga upp anställda istället för att ta kredit ifall krisen
blir utdragen.
En våg av konkurser skulle bli dyrare än att stoppa
krisen med tillfälligt stöd för företag. Det är därför be
rättigat att avsevärt öka stöden till företag. Hushåll i svå
righeter bör stödjas och efterfrågan för företagens pro
dukter och tjänster bör stärkas genom att öka inkomstö
verföringar till de anställda, som har blivit permitterade
eller arbetslösa.
Det offentliga underskottet och skuldebördan ökar
kraftigt under koronakrisen. En lättnad för skuldsättnin
gen kommer ändå från det faktum att många euroländers,
inklusive Finlands statsobligationer har negativa räntor
tack vare köp av värdepapper. Dessutom har restriktio
nerna från stabilitets- och tillväxtpakten upphört.
Koronakrisen kan förändra karaktären av samord
ningen av ekonomisk politik i euroområdet på perma
nent basis, ifall storskaliga gemensamma stödåtgärder
genomförs genom att finansiera dem med så kallade
koronabonds eller andra liknande sätt. Den relativt lå
ngsamma utvecklingen av ekonomin och sysselsättnin
gen under det senaste decenniet kan upprepas ifall de
offentliga skulderna återigen försöks återställas till ni
vån bestämd av stabilitets- och tillväxtpakten eller ens
till nuvarande nivå. 
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