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    Det största hotet på lång sikt i den globala ekonomin gäller klimatförändringen och växthusutsläppen. En annan 
megautmaning på lång sikt – som förutom alla utvecklade länder även berör många tillväxtländer (bl.a. Ryssland, Kina) 
– har att göra med befolkningens åldrande och anpassningen till det.  
 

Den finska ekonomiska politiken i stöpsleven 
 

Både praktisk erfarenhet och ny forskning visar att åtstramning under den rådande ekonomiska krisen har haft en tendens 
att försvaga tillväxten i sådan grad att åtstramningar för att balansera budgeten i stället leder till sämre balans. I Finland, 
som fortfarande befinner sig i recession, är det ett stort ekonomisk-politiskt misstag att strama åt. 
    Hållbarhetsunderskottet är ett verkligt problem som måste lösas. Förnuftigast är att införa lösningar som förstärker den 
långvariga tillväxtpotentialen i ekonomin. Växande ekonomi genererar skatteintäkter och håller arbetslösheten nere. Ju 
visare, långsiktigare och beslutsammare lösningar man hittar, desto mindre är behovet av förhastade tvångsnedskärningar. 
    Det värsta med tanke på nationens långsiktiga återbetalningsförmåga skulle vara att livsdugliga företag går under på 
grund av tillfälliga problem. Det värsta i fråga om den offentliga ekonomin vore att arbetslösheten ökar kraftigt, eftersom 
konjunkturarbetslöshet övergår i strukturell arbetslöshet överraskande snabbt. Allra dummast är åtstramning då landet är i 
recession. Såsom erfarenheten från krisländerna i sydliga Europa visar är följden en djupnande recession. Budgetbalansen 
förstärks inte, den försvagas.  
    Enligt IMF:s undersökning (WEO October 2012) har s.k. fiscal multiplier eller ”åtstramningsmultiplikator” för finans-
politiken under krisåren varit klart högre än tidigare uppskattats. När det gäller val man gör inom politiken är storleken på 
multiplikatorn avgörande. Ju högre multiplikator, desto högre kostnader för åtstramningen av finanspolitiken via försvagad 
BNP. Ju mera BNP minskar, desto sannolikare är det att åtstramningens budgetverkan byter förtecken och underskottet 
ökar, även om målet var att minska det.   
    I de viktigaste prognosmodellerna dämpar åtstramningen, som motsvarar 1.0 % av BNP, BNP-tillväxten med 0,5 %. 
Åtstramningskoefficienten är således 0,5. Enligt dessa modeller är åtstramningen av finanspolitiken ett fungerande sätt att 
minska budgetunderskottet i förhållande till BNP. Enligt ny forskning tycks "åtstramningsmultiplikatorn" under krisåren ha 
varit (kanske t.o.m. rejält) större än ett. I och med att åtstramningen dämpat tillväxten mera än väntat har åtgärderna för att 
reducera budgetunderskottet inte gett väntat resultat just någonstans. Slutsatsen gäller inte bara krisländerna. IMF uppskattar 
att åtstramningspolitiken har ringa möjlighet att uppnå sitt mål då a) den outnyttjade kapaciteten i ekonomin är stor, b) 
penningpolitikens spelrum mot lägre räntor är liten och c) det stramas åt i många länder samtidigt. 
    Är det rätt tidpunkt för åtstramning i Finland? Nej! Det är ett allvarligt misstag att strama åt då ekonomin är i recession. 
    Finlands hållbarhetsunderskott är inte ett akut problem, eftersom budgetunderskottet och skuldsättningsgraden hos oss 
är av bästa kvalitet för tillfället. "Politik är möjligheternas konst." Man ska dra bästa möjliga nytta av att vår statsekonomi 
är i bättre skick än många andra länders just nu, eftersom skattehöjningar och utgiftsnedskärningar kommer att försvåra 
och förlänga recessionen. Och ju djupare recession, desto större underskott i budgeten. 
    Då risken är att ratingen försämras ska avståendet från kortsiktig åtstramning kombineras med en lösning som stärker till-
växtpotentialen i ekonomin och den statsekonomiska balansen på lång sikt. Om beslutet att avstå från framtung åtstramning 
kopplades till beslut som stöder förlängning av arbetskarriärer (inkl. stegvis höjning av pensionsåldern inom de kommande 
10–20 åren) skulle recessionen förkortas, sysselsättningen förbättras och Finlands återbetalningsförmåga förstärkas på sikt. 
Det förstår också investerarna. 
    Tack vare vår goda skuldställning har vi nu råd med en långsiktig politik – en lyx som många andra saknar. Därför borde 
Finland söka en långsiktig lösning på ett långtidsproblem. Nyckelfaktorn är ekonomisk tillväxt som består av två komponenter: 
1) mängden utfört arbetet och 2) det utförda arbetets produktivitet.  
    Diskussionen om hållbarhetsunderskottet ska ha fokus på att öka arbetskraften och produktiviteten. Det är fråga om 
längden på yrkeskarriärer, invandring, konkurrenskraft, teknologi och innovationsförmåga, förutsättningar för företags-
verksamhet osv. Ju visare, långsiktigare och beslutsammare lösningar man hittar, desto mindre är behovet av förhastade 
tvångsnedskärningar.  
    Arbetslösheten ökade hos oss mycket mindre under finanskrisen än vad man kunde ha väntat sig på basis av BNP-fallet. 
Små och medelstora företag drog sig från att säga upp personal eftersom de uppenbarligen såg krisen som övergående. Nu är 
det viktigt att inte ge sådana ekonomisk-politiska signaler som skulle försvaga de små och medelstora företagens framtidstro. 
    ETLA föreslog den 16 januari nollhöjningar i löner de närmaste åren, sänkning av samfundsskatten från 24,5 % till 20 % 
och höjning av pensionsåldern från 63 till 65 med en övergångsperiod på 10 år. På basis av det ovan anförda är förslaget 
förnuftigt och förtjänar att stödas av alla finländare som bryr sig om det finländska arbetet, de finländska företagen och det 
finländska välfärdssystemet. 
 

Aktias ekonomiska översikt publiceras på svenska och finska. Den kan beställas från Aktia Bank Abp, Kommu-
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