
 

 

 

Finland – IMF:s konsultation enligt artikel IV år 2021  
Avslutande kommentarer i sammandrag  
Avmattningen i den ekonomiska tillväxten i Finland var en av de minsta i Europa under 2020 
tack vare den framgångsrika begränsningen av pandemin och snabbt insatta policyåtgärder.   

Den ekonomiska återhämtningen i Finland har tagit fart i år understödd av den stigande 
inhemska efterfrågan. Återhämtningen väntas fortsätta nästa år trots att utvecklingen av 
pandemin alltjämt omges av risker.  

De finanspolitiska åtgärderna för bekämpning av pandemin har varit väl avvägda och den 
finanspolitiska hållningen stöder också 2022 den ekonomiska återhämtningen väl samtidigt 
som det är viktigt att den tillräckligt flexibelt kan anpassas till en negativ pandemiutveckling.   

Underskottet i de offentliga finanserna i procent av BNP på medellång sikt beräknas ligga 1 % 
över den nivå som rådde före pandemin, vilket till stor del speglar en ökning av de 
prövningsbaserade utgifterna, vilket får den offentliga skulden att vända uppåt. Den 
ogynnsamma demografiska utvecklingen och uppåttrycket från utgifterna för en åldrande 
befolkning pekar på ett behov att i stället få den offentliga skulden att minska för att bygga upp 
buffertar för de offentliga finanserna.  

Fastän regeringens åtgärder för att främja sysselsättning och tillväxt bidrar till att stärka de 
offentliga finanserna, genererar de inte tillräckliga besparingar för att den offentliga skulden 
ska minska på medellång sikt. För att stärka sysselsättningen behövs ytterligare åtgärder som 
successivt blockerar vägen till förtidspension och en bättre inriktning av 
arbetslöshetsförmånerna. Dessutom kan en breddning av skattebasen och ökning av 
effektiviteten i de offentliga utgifterna genom en utgiftsöversyn generera besparingar i de 
offentliga finanserna och hjälpa Finland att uppnå sina ambitiösa klimatmål. En återgång till 
utgiftsramarna som ett led i anpassningen av de offentliga finanserna på medellång sikt skulle 
öka finanspolitikens trovärdighet. 

Den finansiella sektorn var välkapitaliserad och verksamheten lönsam vid pandemins utbrott, 
och policyåtgärderna har bidragit till att upprätthålla sektorns motståndskraft under pandemin. 
Sektorns storlek och koncentration i förening med den växande hushållsskulden skärper dock 
behovet att återställa bankernas kapitalbuffertar och förstärka verktygslådan för makrotillsyn 
med ytterligare låntagarbaserade åtgärder. 

 

 

 

 

 


