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                                   Finland – konsultation 2012 enligt artikel IV 

Avslutande kommentarer i sammandrag 
 

Trots de starka fundamenten i Finlands ekonomi och en fortsatt sund budgetdisciplin 

hotas konjunkturutsikterna i Finland på kort sikt av ett växande tryck utifrån. Den 

ekonomiska aktiviteten i euroområdet väntas avta betydligt 2012 på grund av främst 

spänningen i finanssektorn men också budgetkonsolideringen. Följdeffekterna för Finland 

kan vara avsevärda med tanke på landets synnerligen öppna ekonomi. Den makroekonomiska 

politiken ska därför omedelbart inriktas på att mildra konjunkturnedgången och minska 

sårbarheterna. På längre sikt ligger utmaningarna för Finland i en snabbt åldrande befolkning, 

avtagande produktivitetstillväxt och urholkad konkurrenskraft. 

Återhämtningen avstannade vid slutet av 2011 och vikande tillväxt förutspås för 2012–

2013. Trots raset i exporten och fallande konkurrenskraft låg den ekonomiska tillväxten på 

nästan 3 procent 2011, men stannade upp under sista kvartalet. BNP-tillväxten väntas sakta 

av till ca ½ procent 2012, för att åter ta fart 2013. På kort sikt ger följdeffekter från Europa 

upphov till nedåtrisker. Efterfrågan kan också påverkas negativt av inhemska risker, såsom 

ett stort prisfall på fastigheter eller en fortsatt urholkning av konkurrenskraften (Finlands 

bytesbalans visade 2011 ett litet underskott för första gången på närmare tjugo år). 

Överhettning hotar den finländska ekonomin på lång sikt om de expansiva monetära 

förhållandena fortsätter. 

Finanssektorn är alltjämt sund överlag men sårbarheter kvarstår. Bankernas 

kapitaltäckningsgrader ligger över minimikraven och oreglerade lån är under kontroll. 

Bankernas vinster har däremot minskat. Dessutom är banksektorn i Finland synnerligen 

koncentrerad och dess tillgångar kontrolleras till största delen av utländska nordiska bankers 

dotterbolag. Banksektorn är därför utsatt för risker som härrör från följdeffekter och insatser 

för att minska skuldsättningen, även om de direkta exponeringarna mot randländerna är 

ytterst små. Bostads- och bolånemarknaderna ter sig relativt stabila, men är känsliga för 

hushållens ökade skuldsättning, växande arbetslöshet och en återgång av räntorna till 

normalare nivåer. 

Finland bör fortsätta att bygga ut sina lagstadgade kapitalbuffertar, stödja den 

gränsöverskridande tillsynen och förstärka makrotillsynsverktygen. Delegationen 

rekommenderar att kapital- och likviditetsbuffertarna stärks för att successivt uppfylla alla 

Basel III-kraven och minska riskerna för att framför allt störningar på utländska 

finansmarknader orsakar eventuella avbrott i kredittillförseln till bankerna, som i hög grad är 

beroende av utländska källor och grossistmarknader. Samtidigt krävs en förstärkning av de 

tillsynsarrangemang som förebygger eller lindrar störningar i gränsöverskridande 

kapitalflöden. Om det låga ränteläget blir långvarigt, kan bankerna uppmuntras till att ta 

större risker för att öka lönsamheten på kort sikt till exempel genom att driva upp 

utlåningsökningen. De senaste åtgärderna inom den finansiella tillsynen för att standardisera 

definitioner och begränsa belåningsgraderna på bolånemarknaden välkomnas och bör göras 

bindande. De kunde kompletteras genom att upprätta ett nationellt låneregister och införa de 

planerade kontracykliska kapitalbuffertarna. 



2 

 

Delegationen stöder Finlands finanspolitiska inriktning på kort sikt. En någotsånär 

neutral finanspolitik är lämplig 2012, som sörjer för att den procykliska effekten i ekonomin 

inte avbryts och att hållbarheten i de offentliga finanserna inte skadas. Förutsatt att den 

ekonomiska aktiviteten återhämtar sig, är den planerade återhållsamma strukturella 

åtstramningen för 2013 likaså tillräcklig. Vi understöder vidare regeringens finanspolitiska 

anpassningsprogram fram till 2015, även om ytterligare åtgärder kan behövas för att uppnå 

målen. Mot bakgrund av nedåtriskerna för återhämtningen bör budgetkonsolideringen 

genomföras flexibelt utan att tillväxten tar skada. De automatiska stabilisatorerna bör få 

verka fullt ut och ytterligare strukturella konsolideringsåtgärder skjutas fram om den 

ekonomiska återhämtningen sviktar.  

Även på sikt måste en balans mellan de sinsemellan motstridiga målen, dvs. att stödja 

tillväxten och att fylla hållbarhetsgapet, skapas inom finanspolitiken. Hållbarhetsgapet 

beräknas vara ca 4½ procent av BNP och speglar framför allt de offentliga utgifterna för en 

åldrande befolkning. Delegationen rekommenderar därför en successiv strukturell anpassning 

om ca ½ procent av BNP i året, vilket i stort sett ligger i linje med myndigheternas 

statsfinansiella mål för 2015. Detta skulle avlägsna hållbarhetsgapet inom loppet av 10 år 

utan att påverka utsikterna för den ekonomiska aktiviteten att närma sig sin fulla potential. 

Anpassningsåtgärderna på medellång sikt bör fokusera på att minska effekten av åldrandet i 

de offentliga utgifterna, bredda skattebasen, motverka en snabb utgiftsökning och jämna ut 

intäktsflödet till kommunerna. 

Strukturreformer bör uppmuntra till högre arbetskraftsdeltagande och stimulera 

produktiviteten för att öka tillväxten. Ett läge med långsam tillförsel av nya årskullar till 

arbetskraften i förening med en snabbt åldrande befolkning kan begränsa tillväxtpotentialen i 

ekonomin. Delegationen rekommenderar därför att den lägsta och högsta lagstadgade 

pensionsåldern höjs och arbetsmarknadspolitiken och förmånerna justeras för att 

tidigarelägga aktiveringen. Arbetsmarknadsparterna bör sörja för att lönehöjningarna ligger i 

linje med produktivitetstillväxten för att konkurrenskraften inte ska minska ytterligare. 

Tjänste- och hälsovårdssektorerna bör öppnas för större konkurrens.  

Delegationen vill tacka de finländska myndigheterna och den privata sektorn för de 

högtstående, öppna diskussionerna och samarbetet och den gästfrihet som kommit 

delegationen till del. 

 


