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Finlands export
– några reflektioner
Exporten har varit koncentrerad
till de tjugo största exportföretagen, men koncentrationen har
minskat från att ha varit över
hälften till cirka 40 procent.
Den framtida exporten ligger i
händerna på dagens små och
medelstora företag, och dem
som sysslar med tjänster och
digitala produkter.
En utmaning är att engagera
medelstora eller något större
företag i att exportera sina
produkter. De kan enligt uppgift
nog fungera som underleverantörer till ett större företag, men
att på egen hand bedriva export
upplevs många gånger som alltför utmanande.
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Uttrycket ”en liten öppen exportberoende ekonomi” är knappast främmande för någon finländare, åtminstone för den som följer med ekonomiska
frågor. Liten beror naturligtvis på vad man jämför
med och hur man mäter. Bruttonationalprodukten
(bnp) är drygt 230 miljarder euro, men per capita
med drygt 45 000 euro 1) ligger Finland klart över
OECD:s genomsnitt. Några direkta hinder för utrikeshandeln förekommer inte heller om man bortser från de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland. Men vi är självfallet ytterst beroende av vad
som äger rum inom världshandeln. Jag skall här
granska Finlands export i ljuset av tillgänglig statistik och lämnar i det här sammanhanget de två övriga definierande begreppen, liten och öppen, därhän. Först i alla fall som bakgrund några ord om
den finska utrikeshandelns utveckling under de senaste cirka tre decennierna.

En kursorisk tillbakablick
Den finska ekonomin har under de senaste 25 åren
påverkats av sådana händelser som recessionen i
början av 90-talet, den finska mobilindustrins uppgång och fall, IT-aktiebubblan, den internationella
råvaruboomen och finanskrisen 2008, för att nämna några brytningspunkter. 2) Allt detta har naturligtvis inverkat på utrikeshandeln.
Sovjetunionens kollaps och den påföljande ex-

portminskningen bör självfallet också nämnas.
År 1989 var Sovjetunionen Finlands största exportland och motsvarade cirka 15 procent av
Finlands varuexport. Då Sovjetunionen splittrades minskade den finska exporten drastiskt från
toppåret 1989. Samtidigt sjönk likväl importen
mera, vilket antyder att recessionen i betydande
grad hade inhemska orsaker. 3)
Devalveringen 1991 förbättrade Finlands konkurrenskraft. Handelsbalansens överskott ökade
hela 90-talet, i huvudsak till följd av världshandelns expansion, och nådde sin kulmen vid millennieskiftet. Speciellt skogs- och elektronikindustrin bidrog till den positiva exportutvecklingen. Toppåret 2000 hade elektronikindustrin övertagit skogsindustrins ledande roll och utgjorde
en tredjedel av exportens värde. Den uppgick
till cirka 20 miljarder euro, mätt med 2015 års
penningvärde, och bestod av bland annat mobiler, telekommunikationsutrustning och elektroniktillbehör.
Att IT-bubblan sprack i början av 2000-talet
påverkade världshandeln negativt, men i Finland växte trots allt den inhemska IKT-produktionen och exporten, men samtidigt sjönk priserna på olika kommunikationstekniska produkter. Detta ledde till en värdeminskning av exporten. De stigande råvarupriserna försvagade också handelsbalansen.
Den internationella finanskrisen, som tillspetsades av Lehman Brothers konkurs i mitten av
september 2008, kom snabbt att påverka realekonomin. Utrikeshandelns värde sjönk drastiskt. Från toppen av trenden i början av 2000-talet sjönk både exporten och importen med ungefär en tredjedel. Den här recessionen var både djupare och mer omfattande än tidigare ekonomiska nedgångar.

”Utrikeshandelns värde sjönk på
2010-talet. Detta har kopplats ihop med
att industriproduktionen av högteknologi sjönk bestående och den höga finländska kostnadsnivån i jämförelse med
nivån i konkurrentländerna.”

I och med att mobilexporten kollapsade och
då Finlands export till stor del bestått av investeringsprodukter har exportens utveckling varit
mer beroende av exportländernas konjunkturer
än tidigare. Då råvarupriserna återigen steg efter
att finanskrisen upphört utvecklades handelsbalansen negativt.
Utrikeshandelns värde sjönk på 2010-talet.
Detta har kopplats ihop med att industriproduktionen av högteknologi sjönk bestående och den
höga finländska kostnadsnivån i jämförelse med
nivån i konkurrentländerna.
Skogs- och metallindustrins produkter utgjorde fortfarande i mitten av förra årtiondet de bärande elementen i den finska exporten, trots att
den förra sjunkit med hälften sedan 1989 till cirka 20 procent.
Som motvikt till den sjunkande exporten har
leveranserna av personbilar till Tyskland från bilfabriken i Nystad och kryssningsfartyg från varvet i Åbo verkat.
Enligt Tullens statistik var Tyskland Finlands
största exportland under första hälften av år
2015 med en andel på 14,1 procent. Därefter följde Sverige med 9,7, USA med 7,3, Nederländerna med 6,7 och Ryssland med 5,9 procent. Exportandelen till Ryssland hade sålunda halverats sedan 2008.

Nuläge
År 2018 var värdet av exporten 91 miljarder euro. I beloppet ingår såväl varu- som tjänsteexport. Det här motsvarar 39 procent av bnp. Importens relation till bnp var vid samma tidpunkt
38,5 procent. Exporten har först nu återhämtat
sig från kollapsen 2009. 4)
Enligt Tullens statistik var varuexportens värde 63,8 miljarder euro år 2018. Skogsindustrin
representerar fortsatt cirka 20 procent. Här ingår pappersindustrin med cirka 16 och trävaror
med drygt 4 procent. Från toppåren i början av
2000-talet har elektronikindustrin sjunkit till cirka 12 procent. Kemiindustrin svarar för 19 och
metallindustrin och -produkter för mer än 15,
och maskiner för knappa 13 procent. Olika slag
av fordon uppgår till drygt 8 procent. Livsmedelsexporten svarar för endast 2 procent. 5)
Tyskland är fortsatt Finlands viktigaste exportpartner med en andel på cirka 15 procent av
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Den finländska exportens sammansättning: den totala exporten, varuexporten samt tjänsteexportens andel
och värde över tid.
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varuexporten. Sverige kommer på andra plats
med 10,3 procent. USA ligger på 6,7 och Ryssland har ytterligare sjunkit till 5,2 procent. Av
den totala varuexporten utgör Asien nu 14,9 procent. 6)
Tjänsteexporten uppgår till 28 miljarder
euro och utgör sålunda knappt 30 procent av
totalexporten. Här avses olika slag av IKT-tjänster. 7) Också juridiska, revisions-, administrativa, reklam- och marknadsföringsutredningar
och arkitekt- samt ingenjörstjänster ingår. Drygt
hälften av tjänsteexporten går till EU. Det är likväl skäl att notera att sådana tjänster som ingår i
varans pris, såsom marknadsföring och produktutveckling, inte registreras separat, vilket betyder att tjänsteexporten de facto är större än vad
Tullen uppger. Också monteringsservice och utbildning kan vara en del av varans pris beroende på avtalsförhållandets längd. 8) Därtill kan det
tänkas att en viss verksamhet genom att upptas
i ett större bolag förvandlas till koncernintern.

Några reflektioner
Av de ovan refererade uppgifterna kan man dra
många konklusioner. En sak är i alla fall klar.

Att Finland är exportberoende är ingen tom fras
med tanke på att exportens värde motsvarar cirka 40 procent av bnp. Vidare syns den geografiska omorienteringen av exporten tydligt, nedgången av elektronikexporten likaså. 9) Tjänsteexportens ökade betydelse är likaså viktig att notera. Det som däremot förekommer mindre i offentligheten är vilken typ, närmast storleksordning, av företag, som är engagerade i exportsektorn. Detsamma gäller redogörelser för varuexporten mer i detalj.
Om man betraktar Tullens statistik rörande utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklass framgår att vid en jämförelse mellan tredje
kvartalet 2018 och 2019 så uppgick exporten för
företag inom sektorn små och medelstora företag under kvartalet till litet över 2 miljarder euro, medan de stora stod för nästan 11,4 miljarder euro. 10) Det betyder att de små och medelstora företagen utgör 13 och de stora 74 procent.
13 procent är odefinierade.
Ett företag, som har en omsättning på, säg
mellan 50 och 200 miljoner euro, är ännu inte
ett särskilt stort företag i en internationell jämförelse, oberoende av EU:s definition av små och
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medelstora företag. Om man till exempel studerar Talouselämäs förteckning över de 500
största finska företagen noterar man att spannet ligger mellan 22 miljarder och 100 miljoner
euro. 11) Av dem har knappa tvåhundra företag
en omsättning mellan 100 och 200 miljoner euro. Men det hindrar naturligtvis inte att ett företag med en omsättning på 50 miljoner, och uppåt, kan ha en betydande export. En utmaning lär
i alla fall vara att engagera medelstora eller något större företag i att exportera sina produkter.
De kan enligt uppgift nog fungera som underleverantörer till ett större företag, men att på egen
hand bedriva export upplevs många gånger som
alltför utmanande. 12)
Enligt uppgift har exporten varit koncentrerad
till de tjugo största exportföretagen, men koncentrationen har under de senaste åren minskat från att 2002 varit 56 till cirka 40 procent tio
år senare. 13)

”Det torde inte vara helt ogrundat att
förutspå att den framtida exporten
ligger i händerna på dagens små och
medelstora företag, och dem som
sysslar med tjänster och
digitala produkter.”
Om man betraktar varuexporten mer detaljerat, det vill säga en förteckning över värdet på
336 varukategorier under de fyra senaste åren
14) kan man bland annat notera att en överraskande stor del fortsatt består av olika råvaror,
såsom diverse raffinerade oljeprodukter, mineraler, plast och trä. Andelen maskiner, tele-, radio- och tv-apparater, elmaskiner, olika slags
fordon och personbilar, transportmedel och fartyg samt färdiga varor överlag har likväl ökat.
Detsamma gäller mätnings- och kontrollinstrument samt medicinska instrument. Den ökande
förädlingsgraden är sjävfallet en anmärkningsvärd trend.
Synpunkterna ovan, både när det gäller företagsstorlek och varukategori, passar likväl inte
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direkt på företag som är sysselsatta med virtuella produkter, till exempel spel och liknande. För
dem är ju marknaden global och för dem gäller
andra utmaningar än för varuexportörer.
En annan synpunkt vid sidan av företagens
storlek som också borde få mer synlighet, och
som jag berört ovan, är tjänsteexporten. Det torde inte vara helt ogrundat att förutspå att den
framtida exporten ligger i händerna på dagens
små och medelstora företag, och dem som sysslar med tjänster och digitala produkter. Alla insatser för vår exportberoende ekonomi är självfallet välkomna. Ju mer diversifierad exporten är
desto mindre konjukturkänslig kan man anta att
den är. I dagens globaliserade värld gäller det att
anpassa sig till utländska värdekedjor. 15) Men
det handlar också om att satsa på utveckling och
forskning, kvalitet både när det gäller produkter
och service, stärka sitt varumärke, och sörja för
personalens utbildningsnivå. 16)

Fotnoter
1) Se Budjetöversikt 2020, Finansministeriets publikationer 2020:3 varav framgår att bnp år 2018 var 234,5 miljarder euro. Den siffran är likväl inte slutligt fastställd. För
2019 förutspås den vara 242,4 miljarder. OECD iLibrary,
siffrorna avser 2018 och har här omvandlats till euro.
2) Se ”Suomen ulkomaankaupan lyhyt historia”, Euro & Talous 5/2015 på vilken tillbakablicken här är baserad.
3) Aa.
4) Se Jouko Kangasniemi, Ulkomaankauppa, EK,
27.1.2020.
5) Aa.
6) Aa.
7) Information and Communication Technology.
8) Aa.
9) Se Juhana Aunesluoma, Sakari Heikkinen, Kasperi Lavikainen, Yli sata vuotta globalisaation aalloilla – Suomen
ulkomaankauppa ja kauppapolitiikka 1800-luvun lopulta
nykypäivään, Talous ja yhteiskunta 1/2018 s. 56 där författarna bl.a. konstaterar att nedgången i Nokias mobilexport efter finanskrisen är den största förändringen i Finlands elektronikexport. Dennna nedgång har delvis kompenserats av tjänsteexporten. Se också Pertti Haaparanta, Saara Tamminen, Sakari Heikkinen, Juhana Aunesluoma, Katariina Nilsson Hakkala, Jussi Kiviluoto, Kasperi Lavikainen ja Aarne Rissanen, 100 vuotta pientä avotaloutta – Suomen ulkomaankaupan kehitys, merkitys ja näkymät, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 73/2017. Det är skäl att märka att utredningen
utgår från det inhemska förädlingsvärde exporten gene-

rerar, inte från exportens bruttovärde som tullstatistiken
opererar med. Den här distinktionen påverkar likväl inte i
nämndvärd grad synpunkterna i denna artikel.
10) På finska pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset
eller -sektori) och på engelska small and medium sized
enterprises (SME). Med små företag avses sådana som
har en personal på 10 till 49 personer och en omsättning
på 10 miljoner eller alternativt en balans på högst 10 miljoner. Ett mellanstort företag har högst 249 anställda och
en omsättning på maximalt 50 miljoner alternativt en
balans på högst 43 miljoner. I Tullens statistk (pk-yritykset) ingår också mikroföretag, dvs. de som är mindre än
små, resten är sk. stora företag.
11) Talouselämä 500, 2019. De fem största företagen är
Nokia (22 miljarder euro), Neste (14,9), Nordea (12,7), Stora Enso (10,486) och UPM-Kymmene (10,483).
12) Framkommit i diskussioner med EK:s ekonom Jouko
Kangasniemi, som inom organisationen svarar för bl.a.
uppgifter om Finlands utrikeshandel.
13) Se t.ex. den i fotnot 9 nämnda utredningen 73/2017
s. 12.
14) Förteckningen har vänligen ställts till undertecknads
förfogande av Anssi Kaarna vid Tullen och omfattar åren
2016-2019. För 2019 har endast de tre första kvartalen
kunnat beaktas.
15) Se fotnot 9 och artikeln där s. 58.
16) Se den i fotnot 9 nämnda utredningen s. 12 där man
bl.a. konstaterar att exportföretagens personal i allmänhet har en högre utbildningsnivå än övriga företag.
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