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Sammanfattning
• Finlands BNP förutspås växa med 1,6 

% 2016, med 0,9 % 2017 och med 1,0 
% 2018.

• Utsikterna för den internationella eko-
nomin är mer dämpade än tidiga-
re. Världens köpkraftskorrigerade BNP 
växer med 3,1 % 2016, med 3,4 % 2017 
och med 3,9 % 2018.

• Utvecklingen i början av 2016 har va-
rit snabbare än vad som förutspåddes i 
Finland. Under årets tredje kvartal väx-
te BNP med 1,6 % jämfört med före-
gående år.

• Tillväxten 2016 har baserat sig på in-
hemsk efterfrågan, i synnerhet den pri-
vata konsumtionen har ökat. Dessut-
om har byggnadsinvesteringarna ökat 
snabbt.

• Situationen på arbetsmarknaden har 
förbättrats i början av året och arbets-
löshetens trend har redan sjunkit till 
8,6 %.

• Under 2017 växer den privata konsum-
tionen långsammare då den tilltagande 
inflationen dämpar ökningen av real-
inkomsterna. På grund av konkurrens-
kraftsavtalet växer lönesumman däm-
pat på kort sikt.

• Tillväxttakten för privata investeringar 
mattas tillfälligt av 2017, då byggnads-
investeringarna slutar att öka.

• År 2017 krymper den offentliga kon-
sumtionen med 0,5 %. De offentli-
ga konsumtionsutgifterna krymper på 
grund av regeringsprogrammets an-
passningsåtgärder.

• Exportökningen tilltar 2017 och 2018. 
Exporten ökar på grund av transport-
medelsleveranser som redan är kända. 

• De ändringar i socialförsäkringsavgif-
terna och de skattelättnader som hän-
för sig till konkurrenskraftsavtalet för-
sämrar de offentliga finanserna på kort 
sikt.

• Av sektorerna inom de offentliga finan-
serna är staten och kommunerna klart 
på minussidan, medan arbetspensions-
sektorn är på plussidan och de övriga 
socialskyddsfonderna uppvisar smärre 
underskott. Den offentliga skulden i re-
lation till totalproduktionen fortsätter 
att växa de närmaste åren.

• Det åstadkomna konkurrenskraftsavta-
let skapar förutsättningar att utnytt-
ja de exportmöjligheter som öppnar 
sig samt stöder förtroendet för den 
inhemska ekonomiska politiken. Avta-
lets gynnsamma inverkningar syns dock 
med fördröjning i den ekonomiska ut-
vecklingen.
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Inledning

Till skillnad från de fyra föregående åren har 
värdeökningen inom samhällsekonomin vux-
it avsevärt under januari-september jämfört 
med föregående år, med 1,2 %. Produkti-
onsökningen har varit omfattande, men till-
växten har varit klart beroende av den in-
hemska efterfrågan. Exportsektorns svårighe-
ter har fortsatt.

Enligt Statistikcentralens preliminära kvar-
talsräkenskaper växte Finlands ekonomi un-
der det tredje kvartalet 2016 med 0,4 % jäm-
fört med föregående kvartal och även den 
ekonomiska tillväxten i början av året har 
överträffat förhandsberäkningarna. Trots att 
ekonomin har återhämtat sig något fortsät-
ter Finlands ekonomi att utvecklas svagt ett 
par år framöver. Tillväxtutsikterna är dämpa-
de och de offentliga finanserna kommer inte 
att förbättras väsentligt.

Enligt prognosen växer Finlands ekonomi 
med 1,6 % 2016. År 2017 blir tillväxten 0,9 
% och 2018 blir den 1,0 %. År 2017 krymper 
den offentliga konsumtionen eftersom rege-
ringsprogrammets anpassningsåtgärder och 
konkurrenskraftsavtalet sänker statens och 
lokalförvaltningens omkostnader. ven de öv-
riga inhemska efterfrågeposterna växer tillfäl-
ligt långsammare.

Utsikterna för världsekonomin är mer däm-
pade än tidigare. Världens köpkraftskorrige-
rade BNP-tillväxt stannar på cirka 3 % 2016 
och tilltar endast litet 2017 och 2018. Till-
växten är den långsammaste sedan finanskri-
sen och stannar under det långsiktiga medel-
värdet. Tillväxten har avtagit klart i många 
tillväxtekonomier. I industriländerna är åter-
hämtningen fortfarande blygsam på grund av 
de ringa investeringarna samt den långsam-
ma löneutvecklingen och den svaga konsum-
tionsefterfrågan till följd därav.

Den svaga efterfrågan syns i form av lång-
sam tillväxt i världshandeln och en inflation
som stannar under målet i de flesta stora eko-
nomier. De privata investeringarna i industri-
länderna ligger i stor utsträckning under den
långsiktiga trenden, vilket tyder på att före-
tagen tror att efterfrågeutvecklingen förblir
dämpad. Även exportpriserna har sjunkit del-
vis till följd av svag efterfrågan. Arbetslöshe-
ten minskar långsamt i flera industriländer.

I Förenta staterna fortsätter den ekonomiska
tillväxten att återhämta sig, men långsamt.
Tillväxten kan dock i högre grad än tidigare
rikta sig mot den amerikanska hemmamark-
naden. Hos för Finland viktiga handelspartner
har den ekonomiska tillväxten varit starkare
än i tillväxtekonomierna, men även deras till-
växt håller på att mattas av.

Prognosens bakgrundsantaganden är till stor
del tillväxtstödjande. Centralbankernas pen-
ningpolitik är tillväxtstödjande. Europeiska
centralbanken har fortsatt att utvidga si-
na exceptionella penningpolitiska operationer
och kommer också att hålla styrräntorna his-
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toriskt låga. De korta räntorna förblir negati-
va under hela prognosperioden och även den
tioåriga räntenivån kommer att hållas excep-
tionellt låg.

Euro-dollarkursen förutspås försvagas ytterli-
gare under prognosperioden. Oljepriset upp-
hörde att sjunka då producentländerna nådde
samförstånd om produktionsbegränsningar. I
prognosen ingår en måttlig prisstegring. Olje-
priset tillsammans med prisökningen på andra
råvaror kommer att sätta fart på inflationen
globalt.

BNP-tillväxten 2016 blir 1,6 %. Den priva-
ta konsumtionen ökar starkt i förhållande till
konjunkturläget. Konsumtionsökningen stöds
av att hushållens realinkomster ökar, kon-
sumenternas förväntningar stärks och spar-
kvoten sjunker. De privata investeringarna
och i synnerhet byggnadsinvesteringarna ökar
2016. Exportökningen stannar på endast 1 %,
vilket fortfarande är långsammare än världs-
handelns tillväxt. Till följd av att investering-
arna och konsumtionen ökar växer importen
mera än exporten och hela utrikeshandelns
inverkan på bruttonationalprodukten blir så-
ledes negativ.

Industriproduktionen ökar på bred basis ef-
tersom endast primärproduktionen krymper.
Tillväxten är särskilt snabb inom byggandet.
Situationen på arbetsmarknaden har förbätt-

rats i början av året. Arbetslöshetsgradens 
trend har redan sjunkit till 8,6 % och sys-
selsättningen ökar framför allt inom byggan-
det. Däremot ökar inte arbetets produktivi-
tet. Priserna förutspås stiga med endast 0,3 
% 2016. Inkomstnivåindexet beräknas stiga 
med 1,2 %.

År 2017 blir tillväxten 0,9 %. I synnerhet den 
privata konsumtionen ökar långsammare då 
inflationen tilltar och hushållens realinkoms-
ter växer långsammare. På grund av konkur-
renskraftsavtalet växer lönesumman dämpat 
på kort sikt. Detta gäller i synnerhet den 
offentliga sektorn, där den temporära ned-
skärningen av semesterpenningen, anslags-
nedskärningen i anslutning till arbetstidsför-
längningen och sänkningen av arbetsgivarens 
socialskyddsavgifter minskar de löntagarer-
sättningar som den offentliga sektorn betalar. 
Till följd av konkurrenskraftsavtalet krymper 
den offentliga konsumtionen med 0,5 % och 
bidrar således till att minska BNP-tillväxten.

Tillväxttakten för privata investeringar mat-
tas av, i första hand för att byggnadsinveste-
ringarna slutar att öka. År 2017 tilltar export-
ökningen till 2,4 %. Bakgrunden är att tillväx-
ten koncentreras till områden som är viktiga 
för den finska exporten, såsom Europa och 
Förenta staterna, i stället för tillväxtekono-
mier. Exporten ökar under prognosperioden 
på grund av transportmedelsleveranser som 
redan är kända. Sysselsättningen fortsätter 
att förbättras, men arbetslöshetsgraden sjun-
ker långsamt 2017, eftersom det ökade anta-
let lediga arbetsplatser får dolda arbetslösa 
att aktivera sig och söka arbete. Inkomstni-
våns ökning avtar till 0,8 % 2017. År 2017 
ökar ändringarna i den indirekta beskattning-
en inflationen med uppskattningsvis 0,2–0,3 
procentenheter och konsumentprisinflationen 
stiger till 1,3 %.
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År 2018 stannar BNP-tillväxten på 1,0 %. Ef-
terfrågan förskjuts från inhemsk efterfrågan 
till export. Den privata konsumtionsökning-en 
blir långsam. Hushållens köpkraft förbätt-ras 
inte just, eftersom inflationstakten är den-
samma som året innan och förvärvsinkomst-
beskattningen skärps. Tillväxttakten för pri-
vata investeringar beräknas tillta på nytt ef-
tersom de stärks av den internationella eko-
nomiska utvecklingen samt för att stora in-
vesteringsprojekt som planeras i hemlandet 
inleds. Trots att tillväxten tilltar är export-
ökningen långsammare än tillväxten på ex-
portmarknaden. Bytesbalansen uppvisar ett 
underskott under hela prognosperioden. Un-
derskottet i tjänstebalansen upprätthålls av 
utrikeshandelns underskott. Det stegvis sti-
gande oljepriset och den starkare USA-dol-
larn förväntas sätta fart på inflationen under 
prognosperioden. År 2018 förutspås föränd-
ringen i konsumentpriserna vara 1,3 %.

De offentliga finanserna började uppvisa ett 
djupt underskott i slutet av föregående de-
cennium, och därefter har obalansen mellan 
inkomster och utgifter förblivit massiv. Det 
svaga konjunkturläget, strukturförändringen 
inom industrin samt den utdragna arbets-
lösheten som blivit strukturell har försvagat 
skatteinkomsterna och utökat förmånsutgif-
terna. Samtidigt har befolkningens förändra-
de åldersstruktur lett till att pensionsutgifter-
na ökat snabbt.

Den förutspådda ekonomiska tillväxten räck-
er inte ensam till för att avhjälpa obalansen i 
de offentliga finanserna. De ändringar i so-
cialförsäkringsavgifterna och de skattelättna-
der som hänför sig till konkurrenskraftsavta-
let försvagar de offentliga finanserna på kort 
sikt. Dessutom fortsätter de åldersrelaterade 
utgifterna att öka snabbt och försvårar strä-
vandena att uppnå balans i de offentliga fi-
nanserna. Av sektorerna inom de offentliga 
finanserna är staten och kommunerna klart

på minussidan, medan arbetspensionssektorn
är på plussidan och de övriga socialskydds-
funderna uppvisar smärre underskott. Den of-
fentliga skulden i relation till totalproduktio-
nen fortsätter att växa de närmaste åren.

Riskerna i världsekonomins utveckling är kon-
centrerade till en svagare utveckling än vad
som förutspåtts. Den tilltagande protektio-
nismen kan göra att världshandeln saktar in
mera än väntat. Ekonomierna i euroområdet
kan ha svårare än förutspått att återhämta
sig då inverkan av de gynnsamma förhållan-
dena har upphört. Euroområdets förmåga att
svara på negativa chocker förblir svag. Osä-
kerheterna i anslutning till Storbritanniens ut-
trädesprocess kan ha större negativa inverk-
ningar än väntat inte bara i Storbritannien
utan också globalt.

En positivare utveckling än vad som förut-
spåtts är möjlig om lönernas tillväxttakt i
Tyskland ökar efterfrågan och om det sti-
gande oljepriset påskyndar Rysslands import
mera än beräknat. Även den omfattande pri-
sökningen på råvaror kan vara ett tecken på
att tillväxten blir snabbare än vad som förut-
spåtts.

Prognosen för den privata konsumtionen är
förenad med såväl negativa som positiva ris-
ker. Den privata konsumtionen kan utvecklas
positivare än vad som förutspåtts, om hus-

7



hållen fortsätter att skuldsätta sig på samma
sätt som de senaste åren. I Finland är hus-
hållens skulder i förhållande till de disponibla
inkomsterna något högre än den genomsnitt-
liga nivån i EU. Den långvariga låga ränte-
nivån i kombination med möjligheten att få
uppskov med låneamorteringar kan fördunk-
la hushållens uppfattning om riskerna med
skuldsättning. Den låga räntenivån och till-
gången på lånade pengar kan således tillsam-
mans med hushållens förbättrade förtroende
sätta fart på skuldsättningen mera än beräk-
nat. Detta skulle synas inte bara inom den
privata konsumtionen utan också på bostads-
marknaden. Hushållens och bostadsaktiebo-
lagens skuldsättning innebär också risk för en
långsammare investeringsutveckling.

De negativa risker som är förknippade med
den privata konsumtionen kan realiseras om
sysselsättningen utvecklas svagare än väntat.
Konsekvenserna för konsumtionen syns både
genom inkomstbildningen och konsumenter-
nas förväntningar, vilket kan öka konsumen-
ternas försiktighet och leda till att sparkvoten
stiger.

Exporten är också förknippad med en positiv
risk. Det åstadkomna konkurrenskraftsavta-
let skapar förutsättningar att utnyttja de ex-
portmöjligheter som öppnar sig och stöder
förtroendet för den inhemska ekonomiska po-
litiken. Man måste emellertid komma ihåg att
avtalets inverkningar syns med fördröjning i
den ekonomiska utvecklingen.
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Internationella ekonomin

Fortsatt svag global återhämtning

Världens köpkraftskorrigerade BNP-tillväxt 
stannar på cirka 3 % 2016 och tilltar en-
dast något 2017 och 2018. Tillväxten är den 
långsammaste sedan finanskrisen och stannar 
under det långsiktiga medelvärdet. Tillväxten 
har avtagit klart i många tillväxtekonomier. 
I industriländerna är återhämtningen fortfa-
rande blygsam på grund av de ringa inve-
steringarna samt den långsamma löneutveck-
lingen och den svaga konsumtionsefterfrågan 
till följd därav.

Den svaga efterfrågan syns i form av lång-
sam tillväxt i världshandeln och en inflation 
som stannar under målet i de flesta stora eko-
nomier. De privata investeringarna i indust-
riländerna ligger till stor del under den lång-
siktiga trenden, vilket tyder på att företagen 
tror att efterfrågeökningen förblir dämpad. 
Även exportpriserna har sjunkit delvis till följd 
av svag efterfrågan. Arbetslösheten minskar 
långsamt i flera industriländer.

Produktivitetsökningen har redan länge varit 
långsam. Enligt OECD ökar emellertid pro-
duktiviteten i samma takt som tidigare i de 
effektivaste företagen, medan den har avtagit 
betydligt i andra företag.

I Förenta staterna fortsätter den bredbasi-
ga men relativt långsamma återhämtningen. 
Tillväxten stöds av hushållens stärkta balans-
räkningar, den gynnsamma utvecklingen på 
arbetsmarknaden och den lättare finanspoli-
tiken. Både de nominella och de reala lönerna 
har fortsatt att stiga tämligen kraftigt. Kon-
sumenternas förtroende ligger på hög nivå, 
men förväntningarna har försämrats en aning.

Investeringarna kommer att växa i måttlig
takt. Även lättare finanspolitiken bidrar till
att stimulera efterfrågan. Eftersom arbetslös-
heten är låg och produktionskapaciteten ut-
nyttjas effektivt i många branscher tilltar in-
flationen och stärks dollarn.

Euroområdet har hållit sig på ett långsamt
tillväxtspår, delvis på grund av bland annat
sänkta importpriser. De gynnsamma exter-
na faktorernas inverkan håller emellertid på
att försvinna. Kreditutbudet och de finan-
siella förhållandena överlag har förbättrats,
och även finans- och penningpolitiken är sti-
mulerande. De nämnda faktorerna förbättrar
särskilt den privata konsumtionsefterfrågan,
och även investeringarna återhämtar sig lång-
samt. Den stärkta dollarn ökar efterfrågan
i euroområdet i någon mån. Å andra sidan
berättar den stärkta bytesbalansen att oba-
lansen och den svaga efterfrågan fortsätter i
euroområdet.

Utsikterna för Storbritanniens ekonomi kom-
mer att överskuggas av den osäkerhet som
det kommande utträdet ur EU medför, och
som gör att företagen skjuter fram sina in-
vesteringar och hushållen drar ner sin kon-
sumtion. Tillväxten i Storbritannien bromsar
in 2017 – 2018. Tillväxten blir långsammare
än vad som förutspåtts även på längre sikt,
vilket bidrar till att investeringarna skärs ned
ytterligare. Storbritanniens framtida utträde
ur EU föranleder osäkerhet även i euroområ-
det, vilket kan försämra investeringarna och
tillväxten i någon mån. Bland annat i Spa-
nien och Irland har de strukturreformer som
företagits tidigare bidragit till att återställa
en tämligen kraftig tillväxt. Tillväxten i euro-
området bromsas av att arbetslösheten sjun-
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ker långsamt. I Sverige avtar tillväxten nå-
got, men tillväxten och sysselsättningen för-
blir ändå starka.

Rysslands ekonomi stöder sig fortfarande på
olje- och gasexport. Landet har inte förmått
reformera sig eller använda inkomsterna från
råvaror till att göra produktionen mångsidi-
gare och utöka mervärdet. Tillväxtpotenti-
alen dämpas av uteblivna investeringar och
de skrala ekonomiska strukturerna, såsom
att det allmänna blandar sig i den priva-
ta sektorns investerings- och produktionsbe-
slut, och de fortsatt osäkra ägarförhållande-
na. Tillväxten i Ryssland kommer att förbli
mycket långsam efter den nuvarande reces-
sionen.

I Kina har tillväxten inom industrin, byggan-
det och varuexporten redan avtagit betyd-
ligt och dessa trender kommer att fortsätta.
Ekonomin håller på att övergå från en ex-
port- och investeringsstyrd modell till en mo-
dell som stöder sig på inhemsk konsumtion
och tjänster. Motsvarande förändring har ti-
digare inneburit att tillväxten avtagit mycket
klart. Om landets politik lyckas avtar tillväx-
ten kontrollerat. Å andra sidan stöder Kina
fortfarande de gamla strukturerna i Kina, vil-
ket fördröjer strukturförändringen.

Världshandeln växer synnerligen an-
språkslöst

Världshandelns svaga tillväxt avspeglar den 
avtagande tillväxten inom industriproduktio-
nen i Kina och industriländernas ringa inve-
steringar. Importökningen i världen kommer 
att förbli anspråkslös, särskilt i tillväxtekono-
mierna.

Under 1990-talet och de första åren på 2000-
talet växte handeln med varor mer än dub-
belt snabbare än industriproduktionen, men 
nu växer den rentav långsammare än produk-
tionen. En såhär långsam tillväxt i handeln 
har tidigare endast hört ihop med recessioner. 
Elasticiteten hos industriländernas import i 
förhållande till produktionen minskade redan 
före finanskrisen, men har sedermera delvis 
återvänt. Däremot tycks importintensiteten 
i tillväxtekonomierna ha avtagit permanent, 
vilket gör att handeln ökar blygsamt.

Finlands marknadsandel inom världshandeln 
har fortsatt att krympa, men nedgången har 
avtagit. Världshandeln medför inte att någon 
stark efterfrågan riktas mot Finland.

Inflationsutsikterna är splittrade

Prissänkningen på råolja har upphört och pri-
set har vänt in på ett långsamt stigande 
spår, delvis på grund av samförståndet om 
att begränsa OPEC:s samt Rysslands och vis-
sa andra länders produktion. Den synnerligen 
höga nivån på lagren av oljeprodukter samt 
det snabba ibruktagandet av okonventionella 
oljekällor i synnerhet i Förenta staterna be-
gränsar en kraftig stegring av prisnivån, om 
pristopparna hotar att bli mer permanenta. 
Även priserna på andra industriella råvaror 
har börjat stiga och sänkningen av produ-
centpriserna till följd av överkapaciteten i Ki-
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na har upphört. Tillsammans kommer dessa
faktorer att stärka inflationen globalt.

I Förenta staterna har inflationsförväntning-
arna vänt uppåt och inflationen kommer att
tillta. I euroområdet är inflationsförväntning-
arna fortfarande klart under målet, och infla-
tionsmålet kommer inte att nås under pro-
gnosperioden ens med hjälp av exceptionell
penningpolitik.

Räntorna förblir låga

Bakgrunden till de låga räntorna utgörs av 
ringa investeringar och att man söker efter 
säkra placeringsobjekt, vilket har lett till att 
risktillägget för långa räntor har sjunkit. Rän-
torna har långsamt börjat normalisera sig i 
Förenta staterna, men de förblir relativt låga 
under hela prognosperioden. I synnerhet i eu-
roområdet stannar räntorna länge på en klart 
lägre nivå än vad vi vande oss vid före krisen.

Riskerna fortfarande övervägande ne-
gativa

Den ökande protektionismen kan fördröja 
världshandeln mera än vad som förutspås en-
ligt grundspåret.

Det är inte klart hur väl Kina lyckas revide-
ra sin ekonomiska modell utan att tillväxten

avtar kännbart. Stödet till de gamla struktu-
rerna kan dock utsätta ekonomin för en has-
tigare inbromsning än väntat. Samtidigt har
den privata sektorn i Kina fortsatt att skuld-
sätta sig i snabb takt och risken för problem
inom finanssektorn har ökat ytterligare.

Även i euroområdet är riskerna fortfarande
koncentrerade till den negativa sidan. Det
kan vara svårare än vad som förutspåtts för
ekonomierna att återhämta sig, eftersom de
gynnsamma förhållandenas inverkan har upp-
hört. Euroområdets förmåga att stå emot ne-
gativa chocker förblir svag. Den osäkerhet
som hänför sig till Storbritanniens utträdes-
process kan ha större negativa effekter än vad
som förutspåtts inte bara för Storbritannien
utan även globalt.

Det ekonomiska läget i Ryssland förblir be-
svärligt och anpassningen till den kommande
perioden av långsam tillväxt kan leda till po-
litiska och ekonomiska problem.

De synnerligen låga räntorna i industriländer-
na samt det ökade sökandet efter avkastning
har styrt investeringsflödena till bland annat
bostads- och aktiemarknaden, vilket har kun-
nat leda till övervärderad prissättning. Exem-
pelvis i Sverige har bostadspriserna stigit syn-
nerligen snabbt. När den exceptionella pen-
ningpolitiken så småningom upphör, räntor-
na börjar stiga samt den amerikanska dollarn
stärks kan det leda till starka reaktioner på
finansmarknaden. Framför allt i många till-
växtekonomier kan vi få se mera kraftiga ka-
pitalrörelser.

En positivare utveckling än vad som förut-
spåtts är möjlig om lönernas tillväxttakt i
Tyskland ökar efterfrågan och om det sti-
gande oljepriset påskyndar Rysslands import
mera än beräknat. Även den omfattande pri-
sökningen på råvaror kan vara ett tecken på
att tillväxten blir snabbare än vad som förut-
spåtts.
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Efterfrågan och utbud

Måttlig exportökning

Finlands export förutspås börja öka måttligt 
när exportefterfrågan växer. Under prognos-
perioden ökar Finlands export dock långsam-
mare än tillväxten inom världshandeln.

Enligt de färskaste kvartalsräkenskaperna 
minskade exporten under det tredje kvarta-
let 2016 med 3,4 % jämfört med föregående 
kvartal, vilket förklaras med den fartygsbe-
ställning som noterades för det andra kvarta-
let 2016. Jämfört med ett år tidigare ökade 
exporten dock med 1,4 %. År 2016 förutspås 
tillväxten vara 1,0 %.

År 2017 ökar exporten med 2,4 % och 2018 
tilltar tillväxten till 3,4 %. Exporten ökar på 
grund av den ökade exportefterfrågan och 
de transportsmedelsleveranser som redan är 
kända under prognosperioden. Trots tillväx-
ten är exportökningen långsammare än till-
växten på exportmarknaden. Ekonomin i ex-
portländer som är viktiga för Finland växer 
måttligt.

Under det tredje kvartalet 2016 krympte ex-
porten med 3,4 % jämfört med föregående 
kvartal. Importen förutspås öka med 1,6 %
2016. Åren 2017 och 2018 tilltar importök-
ningen med draghjälp från exporten och in-
vesteringarna.

Bytesbalansen uppvisar underskott

Importpriserna fortsätter att sjunka 2016, 
men börjar stiga 2017 till följd av det stigande 
oljepriset och de försvagade valutakurserna. 
Nettoexportens kontribution blir lätt negativ 
under hela prognosperioden.

I slutet av det tredje kvartalet 2016 uppvisa-
de summan av bytesbalansen under 12 må-
nader ett underskott på -1,1 % i relation till 
bruttonationalprodukten. Bytesbalansen har 
på nytt blivit negativ sedan överskottet i han-
deln med varor krympt.

Bytesbalansen fortsätter att uppvisa ett un-
derskott under prognosperioden eftersom 
tjänstebalansen ser till att balansen i utrikes-
handeln uppvisar underskott. Även primär-
och sekundärinkomst tillsammans fortsätter 
att uppvisa ett underskott. År 2018 är bytes-
balansen -0,4 % i relation till bruttonational-
produkten.
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Konsumtionsökningen avtar

Enligt konsumentbarometern har det allmän-
na förtroendet för den egna ekonomin samt 
för den ekonomiska utvecklingen i Finland 
förbättrats klart under 2016. I synnerhet tid-
punkten för att skaffa sällanköpsvaror upp-
levs som mer gynnsam än genomsnittet. Den 
privata konsumtionen växer också snabbast i 
fråga om sällanköpsvaror, eftersom konsum-
tionen av dem beräknas öka med 7 % 2017. 
Denna tillväxt förklaras av i synnerhet bilhan-
deln.

År 2016 stärks hushållens köpkraft av att de 
disponibla realinkomsterna ökar med över 1½ 
%. Detta beror i stor utsträckning på att det 
låga oljepriset gör att konsumentpriserna sti-
ger mer dämpat än normalt, och prisökningen 
stannar på 0,3 % 2016. kningen av den pri-
vata konsumtionen stöds också av att syssel-
sättningen förbättras och arbetslösheten bör-
jar sjunka. Enligt konsumentbarometern upp-
levs risken för arbetslöshet ha minskat klart 
under detta år. Även om ökningen av den pri-
vata konsumtionen avtar mot slutet av året 
kommer den upp till 1,9 % 2016.

År 2017 avtar ökningen av den privata kon-
sumtionen till 0,9 %. En bidragande orsak 
till detta är att hushållens realinkomster väx-
er långsammare. Den snabbare inflationen, 
de utgiftsnedskärningar som riktas mot soci-
ala transfereringar och de återhållsamma av-
talsenliga förhöjningarna fördröjer ökningen 
av hushållens disponibla inkomster. Trots att 
sysselsättningen förbättras ökar lönesumman 
långsammare och skattesänkningarnas för-
stärkande inverkan på köpkraften blir mått-
lig.

kningen av den privata konsumtionen är 
fortfarande dämpad 2018 och når upp till 0,6 
%. Trots att sysselsättningen ökar snabba-
re förbättras inte hushållens köpkraft just då 
inflationen påskyndas och förvärvsinkomstbe-
skattningen skärps.

Hushållens sparkvot har sjunkit nästan oav-
brutet sedan 2010 och blir lätt negativ 2016 
– 2018. Den minskade sparkvoten avspeglar
också hushållens skuldsättning. Den låga rän-
tenivån och den goda tillgången på lånade
pengar har ökat skuldtagningen. Den långva-
riga låga räntenivån i kombination med möj-
ligheten att få uppskov med låneamortering-
ar kan fördunkla hushållens uppfattning om
riskerna med skuldsättning. Den låga ränte-
nivån och tillgången på lånade pengar kan
således tillsammans med hushållens förbätt-
rade förtroende sätta fart på skuldsättning-
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en mera än beräknat. Detta skulle synas inte 
bara på bostadsmarknaden utan också inom 
den privata konsumtionen.

De privata investeringarna har bra fart

De privata investeringarna har ökat bra i en-
lighet med förväntningarna. Under januari-
september ökade de med 2,8 % jämfört med 
föregående år. Den raska tillväxten för de 
privata investeringarna förklaras av det star-
ka konjunkturläget för byggandet samt bland 
annat av att maskinerna i bioproduktfabri-
ken i Äänekoski i huvudsak installeras un-
der 2016. Antalet förstaregistrerade trans-
portmedel är också klart större än i fjol. 
Investeringarna i anläggningsverksamhet har 
fortsatt att utvecklas starkt, under årets tre 
första kvartal har tillväxttakten varit cirka 4 
%. Endast FoU-investeringarna fortsätter att 
minska lätt.

Inom byggnadsinvesteringarna kan vi dock
förvänta oss en vändning, eftersom antalet
bygglov minskar kraftigt. Detta innebär att
de privata investeringarnas tillväxttakt avtar
något 2017. Den exceptionellt stora fabriks-
investering som blir klar syns också i inve-
steringarna i maskiner och anordningar. Åren
2015 och 2016 investerade bostadsplacerar-
na avsevärt i hyresbostäder med goda avkast-

ningsförväntningar, men investeringsefterfrå-
gan på sådana är något osäkrare 2017, då
antalet bostäder som färdigställs ökar betyd-
ligt.

Investeringarna i affärsbyggnader förväntas 
inte öka mycket 2017. Däremot har det of-
fentliga servicebyggande ökat raskt, eftersom 
investeringarna i bland annat sjukhus- och 
skolbyggnader ökar klart. Ombyggnadsverk-
samheten avtog 2016, då en del av byggmäs-
tarna tog anställning inom nybyggnationen. 
Åren 2017 och 2018 beräknas ombyggnads-
verksamheten utvecklas återhållsamt i en års-
takt av cirka 2 %. Tillväxten för investering-
arna i anläggningsverksamhet upprätthålls av 
genomförandet av det reparationsskuldpro-
gram som regeringen fattat beslut om.

Nedgången i FoU-investeringarna väntas 
stanna upp 2016 och vändas i en uppgång 
2017. FoU-investeringar görs särskilt inom 
el- och elektronikindustrin samt kommuni-
kationsbranschen och IT-tjänster, och des-
sa branscher väntas även annars börja växa 
2017. Den offentliga sektorns FoU-utgifter 
minskar något under hela prognosperioden.
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År 2018 beräknas ökningen av de privata in-
vesteringarna ta ny fart bland annat för att 
de stärks av den internationella ekonomiska 
utvecklingen samt för att de stora investe-
ringsprojekt som planerats i hemlandet kom-
mer igång. Risker när det gäller investerings-
utvecklingen är att exporten utvecklas svaga-
re än vad som förutspåtts, att hushållen och 
bostadsaktiebolagen skuldsätter sig samt att 
den internationella ekonomiska utvecklingen 
blir osäker.

Den starka produktionstillväxten av-
tar tillfälligt

Till skillnad från de fyra föregående åren 
har värdeökningen inom samhällsekonomin 
ökat kännbart under januari-september jäm-
fört med föregående år, 1,2 %. Det var frå-
ga om en ekonomisk tillväxt på bred bas, 
för av huvudbranscherna var det bara pri-
märproduktionen som inte ökade under ja-
nuari-september. Snabbast ökade affärslivets 
tjänsteproduktion, skogs- och kemiindustrins 
produktion samt byggandet. Produktionsni-
vån blev dock lägre än i fjol inom offentli-
ga tjänster, kommunikations- och IT-tjänster 
samt el- och elektronikindustrin liksom inom 
jordbruket. Det bör särskilt påpekas att den 
fem år långa recessionen inom industrin tog 
slut i början av året, och industrins värdeök-
ning i början av året var ett par procent högre 
än föregående år.

Föregående gång som produktionstillväxten
har varit starkare än i början av året var 2011.
Den ekonomiska tillväxten kommer dock att
avta vid årsskiftet, eftersom industrins be-
ställningar krymper ytterligare och även till-
växten inom byggandet avtar då byggloven
minskar. Den snabbare tillväxten inom världs-
handeln och den ökade efterfrågan på in-
vesteringsnyttigheter gör att totalproduktio-
nen ökar med cirka 1 % 2017 och stimulerar
värdeökningen till en tillväxt på nästan 1½
% följande år. Produktionens strukturföränd-
ring framför allt inom elektronik- och delvis
skogsindustrin fördröjer värdeökningens till-
växt trots att exportefterfrågan ökar.

Den starka tillväxten inom industrin i början
av året verkar inte fortsätta vid årsskiftet, ef-
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tersom värdet av nya beställningar fortsät-
ter att krympa och enligt konjunkturförfråg-
ningarna väntar industriföretagen att produk-
tionsökningen ska vara blygsam de närmaste
månaderna. Flest företag som väntar tillväxt
finns inom byggnadsprodukt-, kemi- och pap-
persindustrin. Nedgång förutspås åter fram-
för allt för teknologi- och tryckeriindustrin.
Livligare exportefterfrågan, förbättrad kost-
nadskonkurrenskraft, lägre lagernivåer och
valutans försämrade externa värde stöder in-
dustriproduktionen i fortsättningen. År 2016
växer värdeökningen inom industrin med cir-
ka 2 %. Till följd av den svaga perioden vid
årsskiftet ökar industriproduktionen med en-
dast 2 % även nästa år, men tillväxten för-
snabbas till cirka 3 % 2018.

Byggnadsproduktionen har ökat starkt redan
i ett års tid särskilt tack vare nybyggnatio-
nen. Under januari-september var värdeök-
ningen nästan 5 % större än för ett år sedan.
Ökningen kommer dock att avta i fortsätt-
ningen eftersom byggloven minskade i fråga
om många typer av byggande med samman-
lagt 30 % under det tredje kvartalet jäm-
fört med ett år tidigare. Dessutom har ök-
ningen varit regionalt ojämn, så i vissa om-
råden förekommer det brist på även slut-
produktefterfrågan och samtidigt på yrkes-
skicklig arbetskraft och andra produktions-

faktorer. Tack vare den starka inledningen
på året växer byggnadsverksamhetens värde-
ökning med cirka 4½ % i år. År 2017 avtar
tillväxttakten till cirka 1½ %, men påskyndas
följande år då nybyggnadsprojekt startar till
drygt 2 %. Ombyggnadsverksamheten stöder
tillväxten av värdeökningen inom byggnads-
verksamheten under hela prognosperioden.

Tjänsteproduktionen ökade värdeökningen
inom ekonomin 2015, då industriproduktio-
nen krympte. I år är rollerna ombytta och
i början av året ökade tjänsteproduktionen
hälften långsammare än industriproduktio-
nen, det vill säga knappt 1 %. Enligt kon-
junkturförfrågan väntar tjänsteföretagen att
konjunkturerna ska förbättras måttfullt un-
der de närmaste månaderna och även försälj-
ningen väntas öka något, eftersom knappt en
sjättedel av tjänsteföretagen väntar att deras
produktion ska öka de närmaste månaderna.
Flest företag som väntar tillväxt finns inom
informations- och kommunikations- samt tu-
risttjänster. Företag inom i huvudsak handeln
samt trafikbranschen förutspår att deras för-
säljning kommer att krympa. I år och nästa
år ökar tjänsteproduktionen med endast cirka
½ %. År 2017 växer framför allt konsument-
tjänsterna sparsamt. År 2018 ökar produktio-
nen med cirka 1 % när företagsverksamheten
blir aktivare.
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Sysselsättning, priser och löner

Arbetslöshetsgraden sjunker, den dol-
da arbetslösheten växer

Sysselsättningsläget har förbättrats under 
året i och med att den ekonomiska tillväxten 
kommit igång. Den ökade ekonomiska akti-
viteten syns framför allt inom byggandet i 
form av flera lediga arbetsplatser och arbe-
tade timmar. Den livligare efterfrågan på ar-
betskraft gör att sysselsättningen växer med 
0,5 % i år.

Arbetslösheten har slutat att öka och antalet 
arbetslösa har börjat minska 2016 enligt så-
väl Statistikcentralens stickprovsbaserade ar-
betskraftsundersökning som Arbets- och nä-
ringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik. I 
oktober var arbetslöshetsgradens trend 8,6 
%. Prognosen för hela årets arbetslöshets-
grad är 8,9 %.

Samtidigt har emellertid antalet dolda arbets-
lösa ökat, så det kan hända att den offici-
ella arbetslöshetsgraden för närvarande ger 
en alltför positiv bild av arbetslöshetssitua-
tionen. Som dold arbetslös räknas en person 
utanför arbetskraften som skulle vilja ha för-
värvsarbete och står till förfogande för arbete 
men inte har sökt arbete de senaste fyra veck-
orna. Orsakerna till dold arbetslöshet är att 
man har upphört att söka arbete eller andra 
orsaker, såsom studier, barnavård eller hälso-
skäl.

Bruttonationalproduktens måttliga tillväxt
2017 och 2018 räcker till för att upprätthål-
la sysselsättningsförbättringen och samtidigt
sjunker antalet arbetslösa långsamt. I avsak-
nad av en snabbare ekonomisk tillväxt förblir
arbetslösheten dock hög under hela prognos-
perioden. Sysselsättningen förutspås förbätt-
ras med 0,4 % 2017 och med 0,5 % 2018.
Sysselsättningsgraden stiger till 69,5 % 2018.

Arbetslösheten förutspås sjunka långsamt
2017, eftersom en del av de dolda arbets-
lösa torde aktivera sig och söka arbete när
antalet lediga arbetsplatser ökar. Arbetslös-
hetsgraden sjunker till 8,5 % 2017 och ytter-
ligare till 8,1 % 2018.

Trots de förbättrade sysselsättningsutsikter-
na har den så kallade omfattande arbetslös-
heten, alltså det totala antalet arbetslösa ar-
betssökande och personer som omfattas av
aktiveringstjänster, inte sjunkit från sin hö-
ga nivå på cirka 450 000 personer. År 2016
har antalet personer som omfattas av akti-
veringstjänster ökat lika mycket som anta-
let arbetslösa har minskat. Antalet långtids-
och strukturellt arbetslösa har också ökat i
år, även om ökningen har avtagit de senas-
te månaderna. I ljuset av detta kommer de
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kostnader som arbetslösheten orsakar inte att 
minska snabbt.

Förbättringen av sysselsättningsläget hindras 
fortfarande av olika regionala och yrkesmässi-
ga matchningsproblem mellan arbetslösa ar-
betssökande och lediga arbetsplatser. Antalet 
lediga arbetsplatser har 2016 stigit till över 
40 000, alltså samma nivå som under högkon-
junkturen 2007. Denna klara ökning av efter-
frågan på arbetskraft har dock inte minskat 
den omfattande arbetslösheten på det sätt 
som man hade kunnat anta.

Konsumentpriserna

Under det tredje kvartalet 2016 steg det 
nationella konsumentprisindexet med 0,4 %
jämfört med motsvarande tidpunkt 2015. 
Konsumentpriserna har alltså fortsatt stiga 
långsamt, men den negativa prisutveckling-
en i början av året har vänt i positiv riktning. 
Inflationen fick mest fart genom att tjänster-
na blev dyrare, eftersom priserna på dem steg 
med 2,4 % under det tredje kvartalet jämfört 
med ett år tidigare. I stället sjönk energipri-
serna med 4,9 % och priserna på varor med 
0,6 %. Däremot höll sig livsmedelspriserna på 
nästan samma nivå som vid motsvarande tid-
punkt ett år tidigare.

Prognosen för inflationen i år är 0,4 % mätt 
med det nationella konsumentprisindexet. In-
flationsutvecklingen styrs framför allt av pri-
set på råolja, som har stigit jämfört med bot-
tennoteringen i början av året. Under årets 
sista kvartal börjar oljepriset bidra allt mer till 
att konsumentpriserna stiger. Energiprisernas 
inverkan på inflationen förväntas förbli posi-
tiv till utgången av prognosperioden.

År 2016 förväntas priserna på tjänster sti-
ga i en takt av 2,4 %, alltså snabbare än
i fjol. Till detta bidrar bland annat höjning-
arna av social- och hälsovårdens klientavgif-
ter. Konkurrenssituationen inom dagligvaru-
handeln har gjort att prisutvecklingen på livs-
medel har förblivit måttlig. Priserna på varor
påverkas av den svaga efterfrågan samt av
importpriserna, som kommer att börja stiga
2017 efter en lång nedgång. I år är skatte-
höjningarnas inflationspåskyndande inverkan
uppskattningsvis 0,6–0,7 procentenheter.

Inflationstrycket är lägre än normalt även un-
der prognosperiodens följande år, eftersom
det finns lediga resurser inom samhällseko-
nomin och produktionsgapet fortfarande är
klart negativt. De nationella konsumentpris-
indexet väntas stiga med 1,3 % både 2017
och 2018. Det stegvis stigande oljepriset och
den stärkta amerikanska dollarn förväntas
påskynda inflationen under prognosperioden.
Ändringarna i den indirekta beskattningen
2017 påskyndar inflationen med uppskatt-
ningsvis 0,2–0,3 procentenheter. Till detta
bidrar i synnerhet höjningarna av fordons-,
bränsle- och tobaksskatterna, medan slopan-
det av sötsaksskatten och sänkningen av bil-
skatten verkar i motsatt riktning. Prognosen
påverkas också av antagandena om måttful-
la lönehöjningar samt låg men så småningom
stigande räntenivå.
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Under det tredje kvartalet 2016 var årsför-
ändringen i det harmoniserade konsument-
prisindexet 0,3 % i euroområdet och prisut-
vecklingen väntas vara fortsatt långsam även 
under resten av året. Enligt Europeiska cen-
tralbankens senaste prognosförfrågan väntas 
inflationen i euroområdet vara 0,2 % i år, 1,2 
% 2017 och 1,4 % 2018. De jämförbara till-
växtsiffrorna i det harmoniserade konsument-
prisindexet är i finansministeriets prognos för 
Finlands del är 0,4 % 2016, 1,3 % 2017 och 
1,3 % 2018.

Inkomstnivån stiger mycket återhåll-
samt

De nominella inkomsterna steg med 1,3 %
2015 mätt med förtjänstnivåindexet. De av-
talsenliga lönerna steg med 0,6 % och övriga 
faktorer höjde förtjänstnivåindexet med 0,7 
%.

År 2016 utvecklas inkomstnivån i enlighet
med den arbetsmarknadslösning som arbets-
marknadsparterna förhandlade fram i juni
2015; sysselsättnings- och tillväxtavtalet hö-
jer de avtalsenliga lönerna med i medeltal 0,6
%. I inkomstutvecklingsprognosen antas and-
ra faktorer än de avtalsenliga lönerna höja in-
komsterna med 0,6 % om året. De nominella
inkomsterna beräknas sålunda öka med 1,2
% 2016.

Inkomsternas förutspås fortsätta att stiga än-
nu försiktigare så att inkomstnivån stiger med
0,8 % 2017 och med 1,2 % 2018. Denna höj-
ning av inkomstnivån är betydligt långsam-
mare än genomsnittstakten under 2000-ta-
let, vilket är i harmoni med den långsamma
ekonomiska tillväxten och den dämpade sys-
selsättningsutvecklingen.
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Offentliga ekonomin

Den offentliga sektorns skuldsättning
fortsätter

Finlands offentliga finanser har redan länge 
uppvisat ett underskott, varför den offentliga 
sektorn har skuldsatt sig i snabb takt. Den 
dämpade ekonomiska tillväxten genererar in-
te tillräckligt med skatteinkomster för att fi-
nansiera de offentliga utgifterna. Samtidigt 
ökar utgifterna också för att befolkningen blir 
äldre. De olika regeringarnas anpassningsåt-
gärder har dock bidragit till att dämpa ök-
ningen av underskottet.

De ekonomiska utsikterna förblir svaga ock-
så inom den närmaste framtiden, och den 
ekonomiska tillväxten räcker inte ensam till 
för att korrigera obalansen i de offentliga fi-
nanserna. Det konkurrenskraftsavtal som ar-
betsmarknadsorganisationerna kommit över-
ens om samt de skattelättnader som rege-
ringen beslutat om i anslutning därtill försäm-
rar de offentliga finanserna på kort sikt. Av 
sektorerna inom de offentliga finanserna är 
staten och kommunerna klart på minussidan, 
medan arbetspensionssektorn är på plussidan 
och de övriga socialskyddsfunderna uppvisar 
smärre underskott. Den offentliga skulden i 
relation till totalproduktionen fortsätter att 
växa de närmaste åren.

Den livligare ekonomiska tillväxten ökar sta-
tens skatteinkomster 2016 och underskottet 
krymper. Å andra sidan ökar utgifterna bland 
annat av genomförandet av spetsprojekten 
och kostnaderna för invandringen. Budgeten 
för 2017 uppvisar fortfarande ett underskott. 
Konkurrenskraftsavtalets sänkning av social-
skyddsavgifterna och nedskärning av semes-
terpenningarna minskar arbetskraftskostna-

derna. Förlängningen av arbetstiden minskar
dessutom de löntagarersättningar som sta-
ten betalar. Å andra sidan minskar skatte-
sänkningarna statens skatteinkomster. Sta-
tens utgifter ökar dessutom av att statens
finansiering av FPAs sjukförsäkringsutgifter
ökar och av att kommunerna kompenseras
för de förluster av skatteinkomster som skat-
telättnaderna föranleder.

Lokalförvaltningens saldo förblir så gott som 
oförändrat de närmaste åren. På grund av an-
passningsåtgärderna och den återhållsamma 
kostnadsutvecklingen ökar lokalförvaltning-
ens totala utgifter endast litet i år. År 2017 
krymper konsumtionsutgifterna då nedskär-
ningen av semesterpenningarna, sänkning-
en av arbetsgivarens socialskyddsavgifter och 
förlängningen av årsarbetstiden träder i kraft 
i enlighet med konkurrenskraftsavtalet. För 
att åstadkomma de besparingar som förlä-
ningen av årsarbetstiden möjliggör förutsätts 
att kommunerna och samkommunerna fattar 
beslut om att utnyttja sparmöjligheterna. Å 
andra sidan kan de personalutgiftsbesparing-
ar som hänför sig till konkurrenskraftsavtalet 
och regeringens åtgärder för att stärka kom-
munekonomin åsidosätta kommunerna egna
anpassningsåtgärder de närmaste åren.
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Kommunernas och samkommunernas egna 
anpassningsåtgärder har de senaste åren fo-
kuserats på att dämpa utgiftsökningen. Kom-
munerna höjde sina skattesatser måttligt 
2016. Även 2017 är det bara 47 kommuner 
som höjer kommunalskattesatserna medan så 
många som 14 kommuner sänker dem. Den 
genomsnittliga kommunalskattesatsen stiger 
med endast 0,05 procentenheter till 19,91 %.

Arbetspensionsanstalternas överskott fort-
sätter att försämras stegvis under prognos-
perioden och överskottet är en dryg ½ %
i relation till BNP 2018. Arbetspensionsut-
gifter fortsätter att stiga snabbt när anta-
let pensionärer ökar och den genomsnittli-
ga pensionsnivån stiger. Den fortsatt däm-
pade ökningen av lönesumman fördröjer ök-
ningen av försäkringsavgiftsinkomsterna. Den 
inkomsthöjande inverkan av den förhöjning 
på 0,4 procentenheter som företas i den 
privata sektorns arbetspensionsförsäkringsav-

gift 2017 upphävs till följd av att den of-
fentliga sektorns avgifter sänks. Dessutom
förblir arbetspensionsanstalternas förmögen-
hetsinkomster låga under prognosperioden på
grund av den låga räntenivån.

De övriga socialskyddsfondernas (som består
av Arbetslöshetsförsäkringsfonden och FPA)
underskott krymper 2016, eftersom arbets-
löshetsförsäkringsavgiften höjdes med 1 pro-
centenhet i början av året. Dessutom upphör
de inkomstrelaterade utgifterna för utkomst-
skyddet för arbetslösa att öka och ökningen
av utgifterna för grundskyddet för arbetslösa
avtar. Nästa år vänder arbetslöshetsutgifter-
na i en försiktig nedgång. Regeringens spar-
beslut dämpar ökningen av de övriga social-
skyddsfondernas utgifter under prognosperi-
oden. Den sänkning av arbetsgivarnas sjuk-
försäkringsavgift som man kommit överens
om i konkurrenskraftsavtalet ökar inte de öv-
riga socialskyddsfondernas underskott, efter-
som svackan i FPAs finansiering kompenseras
med tilläggsfinansiering från staten.
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