
 
 

IMF: Finland – konsultation 2019 enligt artikel IV 

Avslutande kommentarer i sammandrag  

Finlands nya regering har förbundit sig till att öka de offentliga utgifterna för utbildning, 

sysselsättning, infrastruktur och klimatpolitik. Den ökade finanspolitiska stimulansen stöder 

efterfrågan på kort sikt – men trots det väntas den ekonomiska tillväxten i Finland bli endast 

1,25 % år 2019 och 1,5 % år 2020. 

Sunda offentliga finanser är en nödvändig förutsättning för att den finländska välfärdsmodellen 

ska kunna upprätthållas. Regeringens mål är att skapa balans i Finlands offentliga finanser fram 

till 2023 särskilt genom att stärka sysselsättningen. Men vår bedömning av den sannolika 

ekonomiska tillväxten och sysselsättningsutvecklingen i Finland tyder på att statens upplåning 

2023 fortfarande utgör ca 1 % av BNP.  

Det finns flera alternativ för att uppnå balans i de offentliga finanserna. Regeringen skulle kunna 

slopa de miljöskadliga stöden. De uppgår till sammanlagt 3,5 miljarder euro per år, vilket 

motsvarar ungefär en fjärdedel av de nuvarande utbildningsanslagen. Annars måste regeringen 

se sig om efter andra sparobjekt. Kostnadsutvecklingen måste likaså beaktas i debatten om 

social- och hälsovårdsreformen. 

För att främja sysselsättningen kunde regeringen se över föräldraledighets- och hemvårdsstöden, 

som uppmuntrar kvinnor att stanna hemma, och skatte- och bidragssystemen, som innebär att 

vissa förlorar ekonomiskt på att ta emot arbete i stället för att gå arbetslösa eller stanna utanför 

arbetsmarknaden. Men ännu mer skulle kunna göras för att höja äldre arbetstagares 

arbetskraftsdeltagande och sysselsättning. Att sätta sin tillit till sysselsättningsstöden riskerar 

däremot att sluta i besvikelse, på grund av de höga kostnaderna och deras tudelade effekter i 

andra länder.  

Det är också angeläget att sörja för sunda finanser hos de finländska hushållen. Hushållens 

skuldsättning har stigit, framför allt till följd av ökade bostadsbolagslån och konsumentkrediter. 

Den senaste rekommendationen från finansministeriets arbetsgrupp om att införa ett 

skuldkvotstak för hushåll är både förnuftig och i linje med de åtgärder som vidtagits i många 

andra länder. Men det är också viktigt att Finlands regering ser över skattesystemet, som 

uppmuntrar investerare att föredra bostadsbolagslån. 

 

 


