
  

 

 

IMF: Finland – konsultation 2014 enligt artikel IV 

Avslutande kommentarer i sammandrag 

Finlands starka ekonomiska utveckling har stannat av och ekonomin har befunnit sig i recession 

under tre av de senaste fem åren, i hög grad på grund av svårigheterna i omvärlden men också 

strukturella svagheter. Det har lett till en hög arbetslöshet och skapat tryck på de offentliga 

finanserna. Det behövs ett mer omfattande strukturellt reformprogram för att stärka den 

ekonomiska tillväxten på medellång sikt samtidigt som budgetkonsolideringstakten och 

konsolideringsstrukturen inte får äventyra den sköra återhämtningen. Införandet av den kompletta 

verktygslådan för makrotillsyn kommer att skydda mot såväl inhemska som regionala risker för den 

finansiella stabiliteten. 

Återhämtningen väntas bli långsam och skör. Mot bakgrund av de förbättrade utsikterna i 

euroområdet räknar IMF nu med en successiv ökning i BNP-tillväxten till 0,3 % 2014 och 1,1 % 2015 

(en nedrevidering från 0,7 % respektive 1,3 %). En svagare extern efterfrågan kan dock lätt få 

återhämtningen att bromsa in. I hemlandet kan hushållens höga och alltjämt växande skulder hålla 

tillbaka den privata konsumtionen om räntorna stiger tillbaka till normala nivåer snabbare än väntat. 

Tillväxtutfallet är också beroende av hur och när den finanspolitiska anpassningen genomförs. 

Myndigheterna inser nödvändigheten av att vidta åtgärder och utarbetar som bäst långtgående 

reformer. Regeringen har ställt upp ambitiösa mål för strukturreformerna och fullbordar som bäst 

planerna för de offentliga finanserna för 2015 och på medellång sikt. Dessutom har viktiga beslut 

fattats om att införa ramverket för makrotillsyn innan initiativen om finansiell stabilitet framskrider 

på EU-nivå.  

Djärva och snabba strukturreformer har betydelse. En pensionsreform som höjer den effektiva 

pensioneringsåldern är nödvändig för att öka arbetskraftsdeltagandet och uppmuntra yngre 

arbetstagare till tidigare inträde på arbetsmarknaden. Planerna för att höja den jämförelsevis låga 

produktiviteten inom den offentliga hälsovården borde specificeras och snabbt genomföras. En 

ökning av detaljhandelns konkurrenskraft skulle höja den totala produktiviteten i den privata 

sektorn. Investeringarna i forskning och utbildning kan inriktas bättre för att stödja framför allt 

innovationer i unga företag. Det är likaså viktigt att löneförhandlingarna stöder anpassningen genom 

att styra reallönerna i linje med den totala produktivitetstillväxten samtidigt som de sörjer för 

tillräcklig flexibilitet som tillåter att skillnader på företags- och sektornivå beaktas. Insatser för att 

öka utbudet av bostäder till överkomligt pris skulle underlätta arbetskraftens rörlighet och bidra till 

balansen mellan utbud och efterfrågan av arbetskraft. 

Finanspolitiken kan stabilisera hållbarheten och tillväxten i de offentliga finanserna. Konjunktur- 

och strukturfaktorer har försvagat de offentliga finanserna. En trovärdig anpassning av de offentliga 

finanserna på medellång sikt säkerställer hållbarheten och bidrar till att skydda den sköra 

återhämtningen.  Den i stort sett neutrala finanspolitiska inriktningen 2014 är väl avvägd. 

Beräkningar som IMF:s experter tagit fram genom simuleringar ger vid handen att riskerna för 

återhämtningen skulle minimeras om anpassningen inleds under 2015 och successivt ökas i takt 

med att återhämtningen – som väntat – blir starkare. Trovärdigheten i en successiv 

anpassningsprocess är i avgörande grad beroende av riksdagens breda understöd. Strukturreformer 
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kommer att bidra till att stärka de offentliga finanserna genom att öka den ekonomiska tillväxten på 

medellång sikt. 

Ett robust ramverk för makrotillsyn är avgörande för att motverka hoten mot den finansiella 

stabiliteten. Den planerade lagstiftningen bör i fråga om omfattning och flexibilitet fullt ut motsvara 

det europeiska regelverket (kapitalkravsdirektivet och -förordningen). Det skulle säkerställa att 

Finansinspektionens självständiga direktion kan ingripa i hoten mot den finansiella stabiliteten och 

verka för fullständigt harmoniserade makrotillsynsverktyg i Norden. Finlands Bank har goda 

möjligheter att stödja den nya makrotillsynsprocessen genom bevakning och analyser. 


