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Ekonomiska prognoser är tema för det nya av-
snittet av Penningpodden. Hur gör man en eko-
nomisk prognos, vad beror skillnaderna på i oli-
ka organisationers analyser om den ekonomis-
ka utvecklingen, och hur hanterar man osäker-
het? Bland annat de frågorna ställs i Ekonomis-
ka samfundets podd.

Lanseringen av det andra avsnittet av Pen-
ningpodden sammanföll tidsmässigt med en de-
batt i främst Hufvudstadsbladet kring Svens-
ka Yles ”Snålmannen och spargrisen”, en podd 
som marknadsför idén om ekonomiskt obero-
ende från arbetslivet. Varför får en podd med 
så tydlig ideologisk vinkling sändas på Svens-
ka Yle utan större krav på självkritik, frågade 
sig kritikerna.

Yle försvarade sig med att public service-bo-
laget har till uppgift att slå vakt om mångfalden. 
”Snålmannen och spargrisen” är bara en liten 
del av det digra utbudet på svenska. Dessutom 
har en annan ekonomipodd, ”I pengarnas värld” 
nyligen haft premiär. Den erfarna ekonomijour-
nalisten Pekka Palmgren tar upp aktuella frågor 
inom ekonomin, med teman såsom konsumtio-
nens betydelse för ekonomin och framtidens ar-
betsliv efter coronapandemin.

Penningpoddens tema har hitills varit något 
mera akademiska än Svenska Yles produktioner. 
Det första avsnittet ställde frågan vad det är som 
gör pengar till pengar. Vad betyder det att peng-
ar är lika med skuld?

I det andra avsnittet konstateras att prognos-
makare är vana vid att hantera osäkerhet och 
risker, men att det våren 2020 var ovanligt svårt 
att förutspå vart ekonomin var på väg.

– Vi började göra scenarier för den ekono-
miska utvecklingen beroende på olika antagan-
den om hur snabbt pandemin skulle fås under 
kontroll, berättar pol.dr Annika Lindblad från 
Finlands Banks prognosbyrå  i Penningpodden.

Roger Wessman, fristående ekonom och ana-
lytiker, tycker att presentation av olika scenarier 
är en vettig metod då osäkerheten är stor. Enligt 
Wessman har man traditionellt i kommunikatio-
nen fäst alltför lite vikt vid osäkerheten, men det 
har skett en förändring under senare år.

– Till exempel Finansministeriet publicerar 
uppgifter om hur väl ministeriets tidigare prog-
noser har fallit ut, säger Wessman.

Det kan vara svårt att förstå hur myndighe-
ter och prognosinstitut gör sina bedömningar 
om den ekonomiska utvecklingen. Genom Pen-
ningpodden vill Ekonomiska samfundet bidra 
till högklassig ekonomisk debatt på svenska i 
Finland, och samtidigt slå ett slag för finansiell 
folkbildning.

Penningpodden kan ses som ett modernt 
komplement till Ekonomiska samfundets tid-
skrift, genom vilken samfundet de facto har bi-
dragit till högklassig ekonomisk debatt i Finland 
ända sedan år 1913.

Penningpodden har publicerats på Sound-
cloud och hittas via flera andra poddplattfor-
mar. Podden är också tillgänglig via Ekonomis-
ka samfundets webbplats, www.ekonomiska-
samfundet.fi.
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