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Skötseln av de offentliga finanserna – bedömning från övervakningen av finanspolitiken 

Denna promemoria innehåller Statens revisionsverks bedömning från våren 2020 över utvecklingen av de offentliga 
finanserna och skötseln av de offentliga finanserna. Vid bedömningen beaktades planen för de offentliga finanserna 
2021–2024 samt regeringens åtgärder med anledning av coronakrisen fram till den andra tilläggsbudgeten 2020. Som 
underlag användes Finansministeriets oberoende ekonomiska prognos samt andra ekonomiska prognoser. Den förra 
bedömningen presenterade revisionsverket i den finanspolitiska övervakningens rapport av 12 december 2019.  

Statens revisionsverks lagstadgade uppgift är att övervaka att skötseln av statsfinanserna sker i enlighet med finanspo-
litiska lagen (869/2012) och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den lagen, i synnerhet förordningen om en 
plan för de offentliga finanserna (120/2014). För att kunna utföra sin tillsynsuppgift har Statens revisionsverk utifrån 
ovannämnda bestämmelser bedömt planen för de offentliga finanserna för 2021–2024 och Finansministeriets ekono-
miska prognos som använts som underlag för planen. Regeringen gav planen för de offentliga finanserna för 2021–2024 
till riksdagen 16 april 2020. Finland lämnade stabilitetsprogrammet till Europeiska kommissionen 30 april 2020.  

Sammanfattning av bedömningen 

Finanspolitiken domineras för närvarande av coronakrisen som pågått sedan början av 2020. Europeiska kommissionen 
har med stöd av medlemsländerna aktiverat den allmänna undantagsklausulen i EU:s finanspolitiska regelverk så att 
reglerna inte begränsar medlemsländernas möjligheter att möta krisen och dess följder med finanspolitiska åtgärder. 
Sambandet mellan EU:s regelverk och det nationella regelverket innebär att även de inhemska finanspolitiska styrmed-
len nu delvis är vilande. För närvarande sker den fleråriga planeringen av de offentliga finanserna inte på vedertaget 
sätt. 

Coronakrisen avviker till sin natur från de tidigare lågkonjunkturerna, som finanskrisen, och kräver därför anpassade 
finanspolitiska reaktioner. De restriktioner som införts för att bromsa smittspridningen är folkhälsoåtgärder som i nulä-
get också fungerar som finanspolitiska instrument genom att de dels på kort sikt förstärker chockeffekten på ekonomin, 
dels på längre sikt i bästa fall reducerar konsekvenserna för både folkhälsan och ekonomin. 

Finanspolitiken ska vara läglig och rätt inriktad med sikte på snabbast möjliga återhämtning i ekonomin, och därtill ska 
åtgärderna för att mildra konsekvenserna av krisen vara omfattande men begränsade i tid. I det akuta krisskedet ska 
finanspolitiken fokusera på att trygga företagens likviditet och förhindra massarbetslöshet och konkurser; först senare 
är det dags för sedvanlig stimulans. Finlands ekonomiska politik har reagerat förhållandevis snabbt på restriktionerna 
och pandemin i enlighet med dessa principer. Det är svårt att jämföra olika länders finanspolitiska åtgärder. I en nordisk 
jämförelse ser det ut som att Finlands nuvarande stödpaket är något mindre än de övriga men ändå i linje med de 
nordiska länderna, framförallt Danmark och Sverige. 

Till följd av krisen och under de rådande undantagsförhållanden som statsrådet och Republikens president fastställt har 
det gjorts flera undantag i reglerna för utgiftsramen, så att utgiftsramsystemet inte tillämpas 2020, ramens omfattning 
har justerats med anledning av krisen och det pågår förberedelser för att aktivera den mekanism för exceptionella kon-
junkturlägen som fogats till ramsystemet denna valperiod. Enligt revisionsverkets bedömning iakttogs ramen under 
2019. Det är befogat att utgiftsramen inte ska begränsa hanteringen av coronakrisen. Då läget normaliseras är det dock 
mycket viktigt att med tanke på planenligheten i skötseln av de offentliga finanserna hålla fast vid ramförfarandet som 
ett centralt styrinstrument inom finanspolitiken. 

Planen för de offentliga finanserna är inte lika omfattande som normalt. Det uppställs inga mål för utvecklingen av de 
offentliga finanserna, varigenom planen inte uppfyller sitt syfte som ett budgetramverk på medellång sikt. Detta undan-
tagsförfarande kan dock anses vara befogat under den osäkerhet som råder i krissituationen. Statsrådet bör så fort som 
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möjligt – med beaktande av krissituationen och utvecklingen av EU:s finanspolitiska reglering – återgå till en plan för de 
offentliga finanserna i normal omfattning inklusive målsättning och metoderna för uppnående av målen. Detta är syn-
nerligen angeläget med tanke på att utsikterna för en hållbar offentlig ekonomi var relativt dåliga redan före krisen. 
Statsrådet bör också överväga en översyn av den finanspolitiska lagstiftningen så att den ger bättre beredskap för situ-
ationer som coronakrisen.  

Eftersom räntenivån för Finlands offentliga skuld är mycket låg blir en snabb skuldökning till följd av coronakrisen inte 
någon betydande belastning för de offentliga finanserna i dagens marknadsläge. Inte ens en kraftig ökning av skulden i 
förhållande till BNP innebär med automatik att skuldnivån blir ohållbar. Då konsekvenserna av krisen avtar är det dock 
viktigt att kunna övergå till ett läge där man förmår minska den offentliga skulden i förhållande till BNP under högkon-
junkturer och där försämringar av skuldkvoten bara tillåts för stimulans i lågkonjunkturer. Det faktum att befolkningen 
åldras understryker behovet att driva på social- och hälsovårdsreformen samt sysselsättningsåtgärderna under inneva-
rande valperiod trots att det inom den närmaste tiden är ändamålsenligt att prioritera krishanteringen.  

Krisen gör det mycket svårt att upprätta ekonomiprognoser. Finansministeriets prognos som ingår i planen för de of-
fentliga finanserna är på det stora hela realistisk. Ministeriets prognos för BNP-utvecklingen 2020 ligger i linje med andra 
prognosinstituts uppskattningar. Enligt ministeriet ser återhämtningen ut att bli svag 2021. Ministeriets prognos för 
utvecklingen av Finlands export kan anses vara optimistisk. Sannolikheten för att risker förknippade med statsgarantier 
realiseras har ökat, varigenom det är möjligt att statsgarantierna får större konsekvenser för ekonomin än vad progno-
serna anger.  

Nu när de preliminära statistikuppgifterna för 2019 är klara är det möjligt att göra en slutlig bedömning av utfallet av de 
finanspolitiska målen för valperioden 2015–2019. Målen för det nominella och strukturella saldot i de offentliga finan-
serna uppnåddes inte, medan den offentliga skuldsättningen i förhållande till BNP minskade enligt målet. Trots att re-
geringen misslyckades med att stärka hållbarheten i de offentliga finanserna på lång sikt, överträffade man ändå målen 
för förbättring av sysselsättningen. 

Finlands stödinsatser under coronakrisen ligger i linje med Sverige och Danmark 

Pandemin med coronavirus (covid-19) har orsakat en kraftig och samtidig efterfråge- och utbudschock i Finland och i 
världsekonomin. Politiska åtgärder vidtas på två fronter – mot covid-19 och för ekonomin. Det handlar åtminstone på 
kort sikt om två motstridiga kamper, eftersom restriktionerna som effektivt begränsat smittspridningen har lett till en 
tvärnit för den ekonomiska aktiviteten inom många sektorer. Servicesektorn, som stävjat många kriser, har ramlat ner 
i en djup grop, och överlag framkallar ett hittills okänt virus en osäkerhet som anstränger ekonomin. Därför avviker den 
rådande ekonomiska krisen mycket från de tidigare lågkonjunkturerna, som finanskrisen, och kräver därför anpassade 
finanspolitiska reaktioner. 

Finland och andra länder har infört olika slags restriktioner för att förhindra smittspridning. Dessa restriktioner är folk-
hälsoåtgärder som i nuläget också fungerar som finanspolitiska instrument genom att de dels på kort sikt förstärker 
chockeffekten på ekonomin, dels på längre sikt i bästa fall reducerar konsekvenserna för både folkhälsan och ekonomin. 
Effektiva och tydligt kommunicerade åtgärder kan såväl stärka förtroendet för myndigheterna och samhället som ge en 
grund för ekonomins återhämtning.  

Det krävs mycket av finanspolitiken för att ekonomin ska återhämta sig så snabbt som möjligt. Den ska vara läglig och 
rätt inriktad med åtgärder som är både omfattande och gäller endast under en viss tid. I det akuta krisskedet ska finans-
politiken fokusera på att trygga företagens likviditet och förhindra massarbetslöshet och konkurser; först senare är det 
dags för sedvanlig stimulans. Finlands ekonomiska politik har reagerat förhållandevis snabbt på restriktionerna och pan-
demin i enlighet med dessa principer. Hittills har coronaåtgärderna fokuserats på att upprätthålla företagens betalför-
måga och dämpa chocken på arbetsmarknaden samt säkerställa hälso- och sjukvårdens funktion. Åtgärderna är tidsbe-
gränsade eller engångsinsatser.  
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Hittills har regeringen anvisat cirka 3,8 miljarder euro under 2020 till finanspolitiska åtgärder med direkt påverkan på 
utgifter och inkomster för att dämpa de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin. Detta motsvarar cirka 1,6 
procent av BNP 2019. Jämfört med andra länder är åtgärderna i proportion till den totala ekonomin mindre än till ex-
empel i USA (9,6 %), Storbritannien (4,9 %) och Tyskland (6,9 %) (tabell 1).  

Direkta jämförelser mellan länderna försvåras av att de finländska systemen för hälso- och sjukvården och utkomstskyd-
det för arbetslösa avviker från systemen i de ovan nämnda länderna. I Finland spelar de så kallade automatiska stabili-
satorerna (bl.a. utgifter för utkomstskydd för arbetslösa, utkomststöd och bostadsbidrag) en större roll än i jämförelse-
länderna. Dessutom inrättas nya instrument i takt med att lägesbilden av epidemin och den ekonomiska utvecklingen 
preciseras, vilket inte sker synkront i de olika länderna. 

I en nordisk jämförelse ser det däremot ut som att Finlands nuvarande stödpaket är något mindre än de övriga men 
ändå i stort sett i linje med de nordiska länderna, framförallt Danmark och Sverige. I denna jämförelse bör man ta i 
betraktande att Sverige infört lindrigare restriktioner än de övriga nordiska länderna. I Sverige får bland annat restau-
rangerna hålla öppet och folksamlingar har inte begränsats lika kraftigt som i Finland, varigenom den svenska service-
sektorn och sysselsättningen inom denna sektor inte har drabbats i samma utsträckning som i övriga Norden. Därför är 
de svenska företagen i mindre behov av direkta stödåtgärder. 

Tabell 1. Diskretionära åtgärder med anledning av coronapandemin 2020 jämfört med BNP 2019. Status per 16.4.2020. 

I likhet med Danmark och Sverige fokuseras stödinsatserna i Finland på andra än finanspolitiska åtgärder. Dessa insatser, 
det vill säga anstånd med betalning av skatt (inkl. arbetsgivaravgifter), lånefinansiering, garantier och garantiförpliktel-
ser, uppgår totalt till 15–18 miljarder euro under 2020–2024, beroende på hur mycket ArPL-premier som skjuts upp. 
Beloppet motsvarar 6–7,5 procent av BNP 2019.  

 
Figur 1. Beslut i Finland om andra än direkta finanspolitiska åtgärder. Utöver åtgärderna i diagrammet har det fattats beslut om 
möjligheten att bevilja uppskov för arbetspensionspremier, underlätta återbelåning enligt lagen om pension för arbetstagare samt sänka 
kapitalkravet för bankerna. Källa: Finansministeriet, Ekonomisk översikt, våren 2020. 

 Direkta finanspolitiska  
åtgärder 

Betalningsanstånd Borgen, garantier, lån* 

Finland 1,6 % 1,9 % 5,7 % 

Sverige 2,1 % 6,7 % 4,6 % 

Danmark 2,1 % 7,2 % 2,9 % 

Tyskland  6,9 % 14,6 % 38,6 % 

Storbritannien  4,5 % 1,4 % 14,9 % 

USA 9,1 % 2,6 % 2,6 % 

* Exkl. minskning av kapitalkravet för bankerna med 30 miljarder euro. 
Källa: Bruegel, Regeringskansliet, Finansministeriet och Statens revisionsverks beräkningar.  
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Europeiska kommissionen vidtog också åtgärder för att dämpa de ekonomiska konsekvenserna då coronavirusepidemin 
spreds inom unionen. Kommissionen utlöste den allmänna undantagsklausulen i stabilitets- och tillväxtpakten och lät-
tade på reglerna om statligt stöd. Eurogruppen har träffat en principiell överenskommelse om användning av Europeiska 
stabilitetsmekanismen (ESM) för att vid behov tillhandahålla likviditet till medlemsländerna. Preliminärt har cirka 240 
miljarder euro avsatts i stabilitetsmekanismen. Eurogruppen har också bifallit kommissionens förslag till ett instrument 
för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (Sure). Instrumentet omfattar cirka 100 miljarder 
euro. Eurogruppen har också uttryckt sitt stöd till en ny garantifond inom Europeiska investeringsbanken för att stödja 
små och medelstora företag genom utlåning av cirka 200 miljarder euro. Genom eurogruppens beslut, om de verkställs, 
anvisas sammanlagt över 500 miljarder euro till att hantera coronakrisen. 

Utöver finanspolitiska stimulansåtgärder använder länderna också penningpolitiska stimulansåtgärder. Europeiska 
centralbanken (ECB) stödjer ekonomin i euroområdet med penningpolitiska åtgärder om 750 miljarder euro. ECB har 
också beslutat att lätta sina riktlinjer för säkerheter, vilket underlättar bankernas finansförsörjning. Kapitalkraven för 
bankerna har också sänkts, vilket främjar nyutlåningen i samhällsekonomierna. USA:s centralbank Fed var en av de 
första som sänkte referensräntan. Fed meddelade om ett låneprogram på 2,3 miljoner dollar som inbegriper bland an-
nat köp av federala, lokala och företags obligationer. Dessutom har Fed infört olika slags lättnader i finansieringsbe-
stämmelserna. 

Ur Finlands perspektiv är handelspartnerländernas fiskala och monetära åtgärder mycket viktiga, eftersom Finland som 
en liten öppen ekonomi är i hög grad beroende av världsekonomin. Visserligen kan Finland genom egna finanspolitiska 
åtgärder påverka den inhemska produktionen och efterfrågan, men möjligheterna att påverka exporten är begränsade. 
Finlands finanspolitik har inte heller någon inverkan på störningar i de globala produktionskedjorna, utan vi är beroende 
av de restriktioner som andra länder inför. Ett nära samarbete och samordning av restriktionerna och de finanspolitiska 
åtgärderna både globalt och inom EU är avgörande för Finlands ekonomiska återhämtning. 

Viktigt med framsteg för strukturella åtgärder 

Coronakrisen har gett upphov till snabba förändringar i konjunkturbilden. Utsikterna för ekonomin hade långsamt för-
svagats redan under 2019, men coronasituationen fick konjunkturerna att rasa i mars–april 2020, det vill säga under 
första och andra kvartalet. Det färgdiagram för ekonomin som revisionsverket använder samt konjunkturindikatorn som 
härletts ur diagrammet (figur 2) åskådliggör hur coronakrisen förvärrade konjunktursvängningen som börjat 2019. Indi-
katorn för andra kvartalet 2020, som bygger på föregripande indikatorer, landade redan rejält på minus. 

 

Figur 2. Färgdiagram för ekonomin. Färgdiagrammet omfattar tio olika konjunkturindikatorer vars variationer återges med olika färger. 

Rött anger en situation där den ekonomiska aktiviteten enligt indikatorn ligger över medeltalet, till exempel sysselsättningen ökar och 

lönerna stiger. På motsvarande sätt anges negativ utveckling inom ekonomin med blått. Ju fler indikatorer som står på rött eller blått 
samtidigt, desto mer sannolikt är det att det går bra respektive dåligt inom ekonomin. Samlingsindikatorn anger ett värde som är 
medeltalet för de övriga indikatorerna. Källor: Statens revisionsverk, Macrobond, originalstatistik från Eelarvenõukogu.  
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Till följd av coronakrisen och de åtgärder som vidtas för att dämpa krisen blir finanspolitiken starkt expansiv och kon-
junkturutjämnande 2020 (figur 3). Åren 2016–2019 var finanspolitiken måttligt expansiv. I det positiva konjunkturläget 
medförde den expansiva politiken att finanspolitiken var i viss mån procyklisk 2016–2019. Tillämpning av produktions-
gapsmetoden kan dock medföra markant förändrade konjunkturbedömningar och följaktligen också nya slutsatser om 
dimensioneringen av finanspolitiken enligt konjunkturläget.  

 

Figur 3. Dimensionering av finanspolitiken i förhållande till konjunkturläget, åskådliggjord genom förändringen i det strukturella 
primärsaldot i relation till utvecklingen för två olika konjunkturindikatorer 2016–2020. Revisionsverket baserar samlingsindikatorn för 2020 
på data främst från första kvartalet och i viss utsträckning från andra kvartalet. Vissa data är i detta skede ofullständiga. Samlingsindikatorn 
kommer därför att justeras då nya data blir tillgängliga, sannolikt mot det negativa hållet. En betydande skillnad jämfört med indikatorn 

som utgår från produktionsgapet är att indikatorvärdet inte nämnvärt påverkas efter att data för en viss tidpunkt är klara. 

I det rådande marknadsläget kommer en snabb ökning av Finlands offentliga skuld inte att orsaka någon betydande 
belastning för de offentliga finanserna. Räntan på Finlands tioåriga statsobligationer ligger nära noll (figur 4). Räntan 
steg tillfälligt när coronakrisen slog till men höjningstrycket lindrades tack vare ECB:s insatser. Jämfört med Tyskland har 
ränteskillnaden för statsskulden ökat något under krisen, men Finland betalar fortfarande ingen stor riskpremie, i mot-
sats till exempelvis Italien, vars statsskuldsränta lösgjordes från de mindre riskbehäftade euroländerna i samband med 
finanskrisen. Samtidigt är räntorna på även de längsta finska statsobligationerna mycket låga. Till exempel räntan på ett 
lån som förfaller 2042 var i början av maj cirka 0,2 procent.  
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Figur 4. Räntorna på Finlands, Tysklands och Italiens 10-åriga statsobligationer samt ränteskillnaden mellan Finland och Tyskland. 

Det innebär att inte ens en kraftig ökning av skulden i förhållande till BNP automatiskt leder till en ohållbar skuldnivå. 
Förutsatt att räntenivån hålls stabil kan Finland hantera även en större offentlig skuld och få återfinansiering för en 
rimlig kostnad. Det är med andra ord inte nödvändigt att snabbt ”betala bort” lånet, vilket skulle kunna ge upphov till 
stora kostnader för samhället och ha en negativ inverkan på den ekonomiska tillväxten. Dessutom kan det vara opåkallat 
i den rådande räntemiljön enligt de gällande utsikterna. Detta innebär ändå inte att Finland i skötseln av de offentliga 
finanserna kan förlita sig på varaktigt låga räntor. Visserligen stärker låga räntor skuldtoleransen så att den offentliga 
ekonomin klarar av högre skuldnivåer än tidigare.  

Efter krisen kommer den offentliga skuldsättningen i alla fall vara större än i dag. Enligt Finansministeriets medelfristiga 
utvecklingsprognos vid oförändrad politik snuddar skulden vid 80 procent av BNP år 2024. Vad det exakta skuldbeloppet 
är därefter är mindre relevant, och det viktiga är att gå vidare till ett läge där man klart förmår minska den offentliga 
skulden i förhållande till BNP under högkonjunkturer och där försämringar av skuldkvoten bara tillåts för stimulans vid 
lågkonjunkturer. Situationen försvåras av att den åldrande befolkningen på lång sikt ökar utgiftstrycket. Dessutom har 
regeringen vidmakthållit de reformer som fastställts i regeringsprogrammet, vilka orsakar tilläggsutgifter. För att det 
ska vara möjligt att efter krisen stabilisera den offentliga skuldkvoten på det sätt som beskrivs ovan, behöver Finland 
vidta både strukturella åtgärder och i framtiden eventuellt även åtgärder med direkt inverkan på de offentliga inkoms-
terna och utgifterna. Därför är det viktigt att regeringen, trots coronakrisen, under valperioden lyckas med att driva på 
i synnerhet sysselsättningsinsatser och reformen inom social- och hälsovården. 

Enligt planen för de offentliga finanserna ska regeringen ta fram en färdplan för hållbarhet som fastställer de olika åt-
gärdernas potential att minska hållbarhetsunderskottet. Det är bra med systematisk beredning av åtgärder som ska 
stärka hållbarheten i de offentliga finanserna. Samtidigt bör man notera att olika hållbarhetsåtgärder – som förbättring 
av produktiviteten av offentlig service inom exempelvis social- och hälsovården samt en stor del av sysselsättningsåt-
gärderna – allmänt taget är relativt väl kända. Sannolikt är det mycket svårt och osäkert att exakt ange hållbarhetspo-
tentialen för enskilda åtgärder1, med tanke på osäkerhetsfaktorerna i beräkningarna av hållbarhetsunderskottet. Färd-
planen kan ändå tänkas vara ett användbart verktyg för planeringen av hållbarhetsbättring som sträcker sig över valpe-
rioderna. 

 
1 Se även observationerna om beredningen av regeringens strukturpolitiska program av 2013 i Faktaunderlag för strukturpolitiska beslut, Statens 
revisionsverks revisionsberättelse 13/2015. Osäkerhetsfaktorer i hållbarhetsberäkningarna behandlas i bland annat Bedömningar av de offentliga 
finansernas hållbarhet i faktaunderlaget för finanspolitiken, Statens revisionsverks revisionsberättelse 16/2019.  



   7 (18)  
 
 
 

 
 
 
STATENS REVISIONSVERK 
PORKALAGATAN 1 | PB 1119 | 00101 HELSINGFORS 
TFN 09 4321 | WWW.VTV.FI 

Regeringsprogrammets mål för ekonomin är flexibla och planen för de offentliga finanserna under 
exceptionella konjunkturlägen är illa lämpad för flerårig planering  

Enligt regeringens finanspolitiska målsättningar i regeringsprogrammet ska sysselsättningsgraden höjas till 75 procent 
och antalet sysselsatta öka med minst 60 000 före utgången av 2023, och de offentliga finanserna ska stå i balans 2023. 
Målen skulle gälla i en normalsituation för den globala ekonomin. Revisionsverket har i tidigare revisioner ansett det 
vara ändamålsenligt att dessa målsättningar är kopplade till världsekonomin2, vilket visade sig vara befogat i samband 
med coronakrisen. I planen för de offentliga finanserna anser statsrådet med fog att det inte råder en normalsituation 
för den globala ekonomin. Trots att det inte går att säga hur länge coronakrisen kommer att pågå, orsakar den i alla fall 
en så stor chock i en globala ekonomin att enligt nuvarande information kommer läget inom världsekonomin på det 
stora hela att vara onormal 2019–2023. 

Regeringen lämnade den senaste planen för de offentliga finanserna till riksdagen 16 april. Planen för de offentliga 
finanserna 2021–2024 upprättades under undantagsförhållanden och saknar därför en stor del av det innehåll som 
fastställs i förordningen om en plan för de offentliga finanserna. I planen saknas regeringens målsättning för det struk-
turella saldot (nettokreditgivning, dvs. över- eller underskott), de offentliga utgifterna och den offentliga skuldsätt-
ningen. Därför saknas också beskrivningarna av regeringens åtgärder med vilka målen ska nås. Å andra sidan innehåller 
planen de föreskrivna uppskattningarna om inkomst- och utkomstposterna för olika delsektorer inom den offentliga 
ekonomin (statsförvaltningen, lokalförvaltningen, arbetspensionsanstalterna och de övriga socialskyddsfonderna) för 
de följande fyra åren enligt Finansministeriets oberoende prognos. I enlighet med förordningen innehåller planen också 
känslighetsanalyser av ministeriets prognos samt en jämförelse med kommissionens prognos. 

Kommissionen meddelade 20 mars 2020 att den aktiverar den allmänna undantagsklausulen i stabilitets- och tillväxt-
paktens förebyggande del (det medelfristiga målet, i Finland för närvarande -0,5 procent av BNP) och korrigerande del 
(referensvärdena för den offentliga sektorns underskott 3 procent av BNP och för den offentliga skulden 60 procent av 
BNP). Undantagsklausulen gör det möjligt att avvika från anpassningsbanan för att nå målen för de offentliga finanserna. 
Syftet med aktiveringen är att EU-reglerna för de offentliga finanserna inte ska begränsa coronahanteringen och stimu-
leringen av ekonomin. EU-staternas finansministrar gav 23 mars 2020 sitt stöd till aktiveringen av undantagsklausulen.  

Planen för de offentliga finanserna styrs inte direkt genom EU-bestämmelser, utan genom nationell lagstiftning, det vill 
säga den så kallade finanspolitiska lagen (869/2012) och den därtill hörande förordningen om en plan för de offentliga 
finanserna (120/2014). Revisionsverkets lagstadgade uppgift är att övervaka efterlevnaden av den finanspolitiska lag-
stiftningen. De mål som anges i planen för de offentliga finanserna upphör inte automatiskt att gälla, även då målen 
enligt regeringsprogrammet justeras under exceptionella omständigheter. Detta följer av de föreskrivna kraven på de 
mål som ska ingå i planen.  

Förordningen om en plan för de offentliga finanserna innehåller en bestämmelse om exceptionella omständigheter. 
Enligt den är kraven på uppställande av målen för det strukturella saldot i de offentliga finanserna lindrigare då EU:s råd 
har slagit fast att det i Finland råder exceptionella omständigheter. Det bör noteras att bestämmelsens egentliga syfte 
har varit att skapa flexibilitet i kriterierna för målen.3 I förordningen hänvisas dessutom till att EU:s råd i enlighet med 
finanspolitiska lagen uttryckligen ska fastställa att det råder exceptionella omständigheter i Finland. Denna formulering 
motsvarar inte exakt rådets roll i att fastställa exceptionella omständigheter. Därför finns det rum för olika tolkningar 
av huruvida undantagsbestämmelsen enligt förordningen direkt kan tillämpas på de rådande exceptionella omständig-
heterna då inga mål har ställts. 

 
2 Särskild berättelse till riksdagen om granskningen av finanspolitiken, 12.12.2019. 
3 I förordningen föreskrivs som följer: ”I planen för de offentliga finanserna ställs det upp fleråriga mål för saldot i förhållande till bruttonationalpro-
dukten till marknadspris för hela den offentliga sektorns finanser samt utöver dessa ett mål för varje sådant delområde inom de offentliga finan-
serna som nämns i 1 mom. Målen för det strukturella saldot ska ställas upp så att de med beaktande av finansministeriets prognos åtminstone leder  
till att det mål som ställts upp för det strukturella saldot i de offentliga finanserna uppnås. Från detta kan avvikas om Europeiska unionens råd i 
enlighet med 4 § i den lag som nämns i 1 § har slagit fast att det i Finland råder exceptionella omständigheter.” (Understrykning tillagd.) Enligt moti-
veringspromemorian till förordningen gör bestämmelsen det möjligt att under exceptionella omständigheter ställa upp målen för det strukturella 
saldot så att de inte leder till att målen uppnås. 
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I planen för de offentliga finanserna konstaterar statsrådet att det hösten 2019 ställde ett medelfristigt mål (MOT) på  
-0,5 procent i förhållande till BNP för det strukturella saldot i de offentliga finanserna. Statsrådet anser befogat i planen 
för de offentliga finanserna 2021-2024 att det även i Finland råder sådana exceptionella omständigheter som avses i 
EU:s stabilitets- och tillväxtpakt. Statsrådet framför också att de exceptionella omständigheter till vilka det hänvisas i 
den inhemska lagstiftningen motsvarar definitionen i stabilitets- och tillväxtpakten. Enligt statsrådet är bedömningen 
av utsikterna för de offentliga finanserna förknippad med så stor osäkerhet att det varken går att ställa upp målen för 
de offentliga samfundens finansiella ställning eller på ett tillförlitligt sätt bedöma uppnåendet av målen i planen för de 
offentliga finanserna konstateras följande: ”Kommissionen och medlemsstaterna har kommit överens om att den ex-
ceptionella situationen och den betydande osäkerhet som är förknippad med den ska beaktas i de stabilitetsprogram 
som lämnas in i april. På motsvarande sätt kan den inhemska lagstiftningen om målsättningen för finanspolitiken tolkas.” 

Med tanke på bedömningen av efterlevnaden av den inhemska lagstiftningen är det relevant att EU:s finanspolitiska 
pakt och EU-rådets direktiv om krav på medlemsstaternas budgetramverk genomförs i Finland genom den finanspoli-
tiska lagen och förordningen om en plan för de offentliga finanserna. Bestämmelserna i unionsinstrumenten stöds på 
det nationella planet speciellt genom flerårig planering. Våren 2020 har man sett det befogat att i EU-regleringen tillfäl-
ligt avvika från anpassningsbanan för att nå det medelfristiga målet för de offentliga finanserna och minska på inne-
hållskraven på det standardiserade stabilitetsprogrammet som ska lämnas till EU. I den exceptionella situation som 
orsakats av coronakrisen är det logiskt att syftet med den nationella lagstiftning som ska befästa efterlevnaden av EU-
reglerna bedöms också i förhållande till tolkningarna av det underliggande EU-regelverket. Detta stärker tolkningen att 
den inbyggda flexibiliteten i EU-interventionerna också ska ingå i de nationella normerna. 

Det bör dessutom noteras att ett viktigt element i den finanspolitiska lagen är en korrigeringsmekanism för situationer 
där avvikelsen från målet för det strukturella saldot är betydande. I nuläget kan underlåtenhet att iaktta målet för det 
strukturella saldot inte leda till att korrigeringsmekanismen aktiveras. I förordningen om en plan för de offentliga finan-
serna har nivån på målen för det nominella saldot kopplats till målet för det strukturella saldot så att de ska leda till att 
målet för det strukturella saldot uppnås. Därmed saknar målen för det nominella saldot relevans för korrigeringsmek-
anismen eftersom varken målsättning eller målutfall inverkar på huruvida mekanismen aktiveras. 

På ovan nämnda grunder anser revisionsverket att statsrådets plan för de offentliga finanserna 2021–2024 med beak-
tande av de rådande exceptionella omständigheterna motsvarar innehållet i den finanspolitiska lagstiftningen. Statsrå-
det bör överväga att precisera bestämmelserna så att lagstiftningen tydligare föreskriver också om sådana exceptionella 
omständigheter som de nu rådande. Statsrådet bör dessutom så fort som möjligt – med beaktande av krissituationen 
och utvecklingen av EU:s finanspolitiska reglering – återgå till normal planering av de offentliga finanserna. 

Finansministeriets BNP-prognos för 2020 är realistisk 

Planen för de offentliga finanserna bygger på Finansministeriets konjunkturprognos och uppskattning av tillväxten på 
medellång sikt. En del av prognosinstituten har med anledning av coronakrisen återtagit sina prognoser eller lagt fram 
en mycket begränsad prognos, ofta endast en uppskattning av BNP-förändringen. Ministeriets översikt av ekonomiska 
prognoser är mer kortfattad än översikterna under normala omständigheter, men den innehåller ändå de prognoser 
som behövs för planeringen av de offentliga finanserna. Utöver basscenariot presenterar ministeriet ett alternativsce-
nario som bygger på antagandet att restriktionerna gäller i sex månader. 

Den finanspolitiska övervakningens bedömning av realismen i prognoserna avviker från de tidigare gångerna då bedöm-
ningen gällde huruvida Finansministeriets prognoser föll inom konfidensintervallet. Denna gång jämförs ministeriets 
prognoser också med kännetecknen för de tidigare lågkonjunkturerna. Orsaken är att statistiska metoder kan användas 
för ändamålsenliga jämförelser mellan ministeriets senaste prognos och andra prognoser endast med avseende på BNP-
ökningen, vilket gör det svårt eller omöjligt att upprätta likadana jämförelser som tidigare. Vid avsaknad av referens-
grupp fokuserar bedömningen bland annat på ministeriets centrala prognoser för realekonomin enligt posterna i nat-
ionalräkenskaperna. 
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Enligt Finansministeriets prognos minskar bruttonationalprodukten (BNP) med 5,5 procent 2020 och ökar med 1,3 pro-
cent 2021. I den senaste vinteröversikten i december 2019 var prognosen en ökning på 1,0 procent (2020) respektive 
1,1 procent (2021). De ekonomiska utsikterna har justerats drastiskt nedåt i de prognoserna till följd av coronapande-
min. Detsamma gäller också andra prognosinstituts beräkningar både i Finland och globalt.  

I figur 5 presenteras de senaste BNP-prognoserna för 2020 från prognoskällorna för Finlands ekonomi per publicerings-
datum. Den innehåller också sådana scenarier vars premisser på det stora hela motsvarar underlaget till ministeriets 
basscenario. Figuren åskådliggör prognosutvecklingen över tid. Trenderna har beräknats med hänsyn till huruvida pro-
gnosen offentliggjordes före regeringens informationsmöte om coronasituationen och de omfattande restriktionerna 
(16.3.2020) eller efter mötet. Man bör också beakta att många andra länder i Europa införde motsvarande åtgärder 
ungefär samtidigt. Trendlinjen tappar över fem procentenheter vid denna tidpunkt. Av figuren framgår också att pro-
gnoserna var negativa och Finlands ekonomi seglade i motvind redan innan den drabbades av coronaviruset. 

Ur detta perspektiv kan Finansministeriets BNP-prognos för 2020 ses som realistisk, genom att den ligger i stort sätt på 
samma nivå som trendlinjen i prognoserna vid samma tidpunkt. Jämfört med andra prognoser och scenarier för BNP-
tillväxten som publicerades efter 16 mars ligger ministeriets prognos mellan medianprognosen (-5,4) och medelvärdet 
(-5,9).  

 

Figur 5. BNP-prognoser för 2020, med prognostrend samt övre och nedre 95 % konfidensgräns. Källa: Prognosinstituten, Statens 

revisionsverk. 

Trots att coronakrisen avviker på många sätt från de senaste ekonomiska kriserna kan jämförelser ändå öppna använd-
bara perspektiv till ekonomiprognoserna. Enligt de färskaste prognoserna är den pågående lågkonjunkturen – mätt som 
nedgång i BNP – måttligare än finanskrisen 2009 eller lågkonjunkturen på 1990-talet. I figur 6 presenteras de ekono-
miska efterfrågeposternas och importens bidrag till BNP-förändringen. Enligt prognoserna i figuren är exporten av varor 
och tjänster den faktorn som mest inverkar på att BNP backar 2020. Så var det också under finanskrisen. Enligt ministe-
riets prognos är exportens bidrag nu −2,7 procentenheter, jämfört med −8,6 procentenheter under finanskrisen. Under 
en kris minskar också importen, vilket i beräkningarna avhjälper nedgången i BNP. Under finanskrisen var importens 
kontribution 6,8 procentenheter, jämfört med ministeriets prognos om 1,6 procentenheter 2020. 
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Figur 6. Olika faktorers inverkan på BNP-nedgången vid lågkonjunkturerna de senaste årtiondena. Källa: Statens revisionsverk, 

Finansministeriet, Statistikcentralen. 

Som det konstaterades ovan finns det stora skillnader mellan kriserna, och strukturen för Finlands ekonomi och export 
har förändrats på över tio år. Finland är ändå fortfarande en liten öppen ekonomi vars export är beroende av den globala 
utvecklingen. I nuläget beror utvecklingen av exporten i sista hand på hur Finlands handelspartner och världen överlag 
hanterar coronakrisen och på de finanspolitiska åtgärder som andra länder vidtar. Störningar i produktionskedjorna stör 
också den internationella handeln. Under kriser har Finlands export alltid minskat betydligt mer än världshandeln, oav-
sett hurdan kris det varit frågan om (figur 7). Enligt Finansministeriets prognos kommer världshandeln att backa med 5 
procent i år. Prognosen för Finlands export är en nedgång med 6,3 procent. I ljuset av det ovan sagda kan det anses vara 
en optimistisk prognos.  

 

Figur 7. Volymförändring för exporten av varor och tjänster vid de senaste lågkonjunkturerna. Källa: Statistikcentralen, Finansministeriet, 

Internationella valutafonden. 

Finansministeriets prognos för världshandeln är också mer optimistisk än Internationella valutafondens prognos, vilket 
stärker ministeriets optimistiska perspektiv på Finlands utrikeshandel. En förklaring till ministeriets optimism i fråga om 
världshandeln kan vara dess positiva syn på utvecklingen av tillverkningen i USA. Läget i USA är avgörande för progno-
sen: USA har varit dragloket för den globala konjunkturutvecklingen, och konjunkturerna i såväl Finland som flera av 
våra viktiga handelspartner (t.ex. Tyskland) är beroende av USA. Finansministeriet förutspår att USA:s BNP tappar 2 
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procent i år, medan många andra prognosinstitut antar en mer pessimistisk syn. Exempelvis Internationella valutafon-
den talar om en nedgång om 5,9 procent.  

Som det framgår av figur 6 spelar investeringar också en stor roll i BNP-nedgången enligt Finansministeriets prognos; 
deras bidrag är −1,6 procent. Investeringarna seglade i motvind redan innan krisen slog till. De reagerar snabbt på osä-
kerhet, till följd av minskande kassaflöde och krympande likviditet.  

Ett av särdragen i den pågående krisen är att den har drabbat den privata konsumtionen genom både restriktionerna 
och arbetsmarknaden. Enligt Finansministeriet kommer den privata konsumtionen att minska 2020 betydligt mer än 
under finanskrisen. Dess bidrag till BNP-tillväxten är enligt –2,2 procentenheter, jämfört med –1,5 procentenheter un-
der finanskrisen och −5,1 procentenheter under lågkonjunkturen på 1990-talet. Utvecklingen av den privata konsumt-
ionen ligger med andra ord någonstans mellan finanskrisen och lågkonjunkturen, visserligen närmare den förstnämnda. 
Det kan anses vara realistiskt ifall restriktionerna gäller i drygt tre månader. En stor skillnad jämfört med lågkonjunktu-
ren på 1990-talet är den kraftiga ökningen i offentlig konsumtion. Enligt Finansministeriets prognos är dess bidrag till 
BNP-tillväxten 1,1 procentenheter, jämfört med −1,5 procentenheter under lågkonjunkturen på 1990-talet och 0,4 pro-
centenheter under finanskrisen.  

Med tanke på de många osäkerheterna i utvecklingen i år är det mycket svårt att förutspå hur mycket BNP kommer att 
växa 2021. Enligt Finansministeriets prognos kommer Finlands BNP att öka med 1,3 procent 2021. I decemberöversikten 
förutspådde ministeriet en tillväxt om 1,1 procent 2021. Enligt prognosen drabbar coronakrisen ekonomin hårt i år, utan 
att tillåta någon kraftig återhämtning nästa år.  

Efter 16 mars 2020 har det publicerats endast ett fåtal prognoser och scenarier för BNP 2021. Ett gemensamt drag i dem 
är en viss rekyleffekt, det vill säga tillfälligt tilltagande tillväxt 2021. Det bygger på tanken om att den privata konsumt-
ionen kommer att vara ännu mer konjunkturdrivande när konsumtion skjuts upp från i dag till framtiden. Effekten på 
servicekonsumtionen är visserligen begränsad, eftersom service inte går att lagra.  

Av figur 8 framgår BNP:s bidrag såväl 2021 som efter lågkonjunkturen på 1990-talet och finanskrisen 2009. Enligt Fi-
nansministeriets prognos förväntas privata konsumtionen och exporten bidra mest till BNP-tillväxten. Exportökningen 
ser ändå ut att bli mindre än efter finanskrisen. Ytterligare en skillnad jämfört med finanskrisen och lågkonjunkturen på 
1990-talet är att investeringar inte återhämtar sig lika snabbt. Det anses bero på att investeringar tappade mark redan 
före krisen, och dessutom har många företag kassakris och det osäkra läget kan dra ut på tiden. Det bör alltså noteras 
att Finansministeriet förutspår att krisen har en långvarig negativ effekt på investeringar. 

Figur 8. Olika faktorers inverkan på BNP-tillväxten efter lågkonjunkturerna de senaste årtiondena. Källa: Statistikcentralen, 
Finansministeriet. 
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Enligt Finansministeriets prognos förväntas produktionsgapet på medellång sikt fyllas igen före 2024. Med andra ord 
skulle produktionen ha nått sin potentiella nivå 2024. Revisionsverket har tidigare noterat4 att Finansministeriet lämnat 
varierande antaganden om när produktionsgapet fylls igen på medellång frist. Enligt revisionsverket bör ministeriet på 
ett mer öppet sätt ange grunderna för det antagna konjunkturläget (produktionsgapet) vid prognoshorisontens slut. 
Några grunder för antagandena finns inte heller i prognosen våren 2020, i planen för de offentliga finanserna eller i 
Finansministeriets ekonomiska översikt; ministeriet bör därför fästa mer avseende vid detta i framtiden. 

Coronakrisen lämnar också sina spår i de offentliga finanserna. Enligt planen för de offentliga finanserna kommer un-
derskottet i de offentliga finanserna att öka till 16,6 miljarder euro i år. I förhållande till BNP för innevarande år är 
ökningen 7,2 procent. Av underskottet på 16,6 miljarder euro realiseras cirka 12,5 miljarder euro inom staten, 3,5 mil-
jarder euro i kommunerna och resten i arbetspensionsanstalterna och socialskyddsfonderna. Ökningen av underskottet 
avspeglas i de offentliga samfundens bruttoskuld. Enligt Finansministeriets prognos ökar bruttoskulden i förhållande till 
BNP till 69,1 procent i år. Det innebär en förändring av skuldkvoten på 9,7 procentenheter. 

Enligt Finansministeriets prognos för de offentliga finanserna kommer Finnveras ersättningar av kredit- och borgensför-
luster både 2021 och 2022 att vara cirka 150 miljoner euro större än 2020. Regeringens coronainsatser till företagen 
innehåller en ökning om 10 miljarder euro i Finnveras inhemska finansieringsfullmakter. I en europeisk jämförelse var 
det totala garantibeloppet (inklusive bl.a. exportgarantier, statens bostads- och studielånegarantier och EFSF) i Finland 
mycket hög redan före coronakrisen. En betydande del av borgensförbindelserna har beviljats till varvens kunder som 
är beroende av kryssningsturism. Coronakrisen har åtminstone tillfälligt drabbat denna bransch synnerligen hårt, även 
om den har medfört betalningssvårigheter för företagen överlag. Med avseende på borgensförluster kan Finansministe-
riets prognos för de offentliga finanserna under planens giltighetstid anses vara optimistisk, trots att handelspartner-
ländernas finanspolitiska åtgärder minskar risken för att exportgarantiriskerna realiseras. Frågan är å andra sidan av 
liten betydelse för hela prognosen, då man beaktar alla osäkerhetsfaktorer i prognosen.  

Avvikelser i utgiftsramen för innevarande valperiod på grund av krisen 

Regeringen fattade i samband med första tilläggsbudgeten beslut om att slopa den statsfinansiella utgiftsramen för 
2020. Det ansågs inte vara motiverat att hålla fast vid utgiftsramen under innevarande år eftersom både statsrådet och 
Republikens president hade fastställt att det råder undantagsförhållanden i Finland. Utgiftsramen gäller igen från och 
med 2021 enligt de beslut som fastställs i planen för de offentliga finanserna 2020–2023. Den fastställda ramen för 2020 
skulle ha spräckts genom beslutet om den andra tilläggsbudgeten i vilken ramutgifterna överskred rambeslutet med 
cirka 1,1 miljard euro (figur 9). Dessutom är de utgifter som inte hör till utgiftsramen cirka 3,1 miljarder euro större än 
beräknat, vilket är framför allt en följd av en ökning i de automatiska stabilisatorerna, det vill säga utkomstskyddet för 
arbetslösa och den sociala tryggheten, samt understöden till kommunerna och företagen. Alla utkomstökningar under 
2020 är inte ännu kända eftersom utgifterna både inom och utanför ramen kan öka. Utkomstökningarna har riktats 
genom direkta insatser på grund av epidemin med covid-19 till hälso- och sjukvården, det sociala arbetet, samhällets 
funktionssäkerhet och säkerhet samt understöd till företagen, kommunerna och jordbruket med anledning av den eko-
nomiska krisen och restriktionerna för rörligheten. 

  

 
4 Finanspolitisk granskningsberättelse: Medelfristiga utvecklingsprognoser i planeringen av de offentliga finanserna. Statens revisionsverks revis-
ionsberättelser 17/2019. 
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Figur 9. Budgeten 2020 i förhållande till budgeten efter första och andra tilläggsbudgeten och den tidigare gällande utgiftsramen. Källa: 

Finansministeriet, budgetuppgifter. 

Att slopa utgiftsramen för 2020 verkar befogat för att det ska vara möjligt att finansiera de åtgärder som är nödvändiga 
på grund av epidemin med covid-19. Utgiftsökningarna 2020 verkar vara rätt inriktade med tanke på omständigheterna. 
För ramförfarandets trovärdighet är det ändå viktigt att rambegränsningen återinförs omedelbart när de exceptionella 
omständigheterna inte längre gäller. Den i ramregeln inbyggda mekanismen för exceptionella konjunkturlägen gör det 
möjligt att genomföra stimulansåtgärder 2021 och 2022. Aktivering av mekanismen har redan inletts. Det finanspolitiska 
ministerutskottet beslutar om undantagsförhållanden utifrån lägesbedömningar som det har begärt av Finlands Bank, 
ekonomiska forskningsinstitut (Etla, PT, PTT) och Finansministeriets ekonomiska avdelning. Efter analyserna kan utskot-
tet lämna statsrådet en rekommendation om aktivering av mekanismen för exceptionella konjunkturlägen. Det verkar 
sannolikt att kriterierna för aktivering av mekanismen uppfylls. Mekanismen möjliggör en ökning av utgifterna för sti-
mulansåtgärder med totalt 1 miljard euro, dock högst 500 miljoner euro per år. Stimulansåtgärderna genom mekan-
ismen är sannolikt befogade från och med 2021 då restriktionerna med anledning av coronavirusepidemin inte längre 
hämmar ekonomin och utgiftsbaserade stimulansåtgärder lika mycket som i dag. 

I utgiftsramarna för 2021 och 2022 ingår också avsättningar för de planerade extrasatsningarna i framtidsinvesteringar 
under regeringsperioden, inklusive sammanlagt 1,7 miljarder euro villkorade satsningar. Även om krisen drar ut på tiden 
verkar ramnivån för 2021 och 2022 ge mer handlingsutrymme inom ramregeln jämfört med 2020. Tabell 2 innehåller 
en sammanställning av regeringens beslut om utgiftsökningar under 2020 till och med andra tilläggsbudgeten.  

Tabell 2. Statens utgiftsökningar på grund av coronakrisen (april 2020). 

 2020 

Ramen gäller inte +1,1 miljarder euro 

Automatiska stabilisatorer +1,4 miljarder euro 

Understöd till företag och ekonomisk tillväxt +1,1 miljarder euro 

Understöd till kommuner +547 miljoner euro 
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Ramen för föregående valperiod 2016–2019 bereddes enligt regeringarnas riktlinjer 

Revisionsverket har gått igenom (tabell 3) den kvantitativa härledningen av hela utgiftsramen under valperioden 2016–
2019 från den tekniska ramen till den slutliga budgeten 2019 inklusive tilläggsbudgetarna. Revisionsverkets bedömning 
är att ramen iakttogs under valperioden. 

Statsminister Antti Rinnes regering tillträdde efter den kompletterande tilläggsbudgetpropositionen 2019. I ramen för 
2019 fanns då kvar en ofördelad reserv om cirka 260 miljoner euro, som ersattes med en avsättning på 300 miljoner 
euro i en ny tilläggsbudget. Samtidigt höjdes ramnivån för 2019 med cirka 40 miljoner euro. I motsats till diskretionär 
sänkning av ramnivån är det enligt ramprinciperna inte tillåtet att höja ramnivån under valperioden. Eftersom ramför-
farandet baserar sig på en politisk förbindelse kan en ny regering dock öka på handlingsutrymmet i ramen under valåret. 

I tabell 3 har man dragit av justeringarna i ramen för varje år från den slutliga ramen för valperioden och på så sätt 
erhållit den första ramen för valperioden. Genom att vidare dra av utgiftsjusteringarna i början av valperioden från den 
första ramen har man räknat fram den tekniska ramen, som utgjorde beredningsunderlag. Med undantag för små av-
rundningsdifferenser var det möjligt att härleda den slutliga ramen ur den tekniska ramen i början av valperioden. 

Tabell 3. Kvantitativ härledning av ramarna under valperioden 2016–2019 från teknisk ram till periodens slut. 

 

Budgetutgifterna har delats in i utgifter som ingår i och står utanför ramarna från och med 2004. I utgifter utanför ramen 
ingår konjunkturbetingade utgifter, såsom stöd vid arbetslöshet och behov av utkomstskydd. Ramen omfattar inte hel-
ler ränteutgifter för statsskulden, kompensation till kommunerna vid skatteförändringar och utgifter för finansinveste-
ringar. En del av utgifterna utanför ramen utgörs av olika slags genomgångsposter, varvid motsvarande inkomst i bud-
geten kan anvisas för utgiften. 

De totala utgifterna utanför ramen har varit fortsatt relativt stabila och uppgick till cirka 11,2 miljarder euro under 2019. 
De konjunkturbetingade utgifterna för utkomstskydd för arbetslösa, bostadsbidrag och lönegaranti sjönk något 2019. 
Ränteutgifterna för statsskulden fortsatta att minska och dessutom var beloppet av finansinvesteringar relativt litet. 

Valperiod 2016–2019 per år 2016 2017 2018 2019 

Slutlig ram för valperioden 2016–2019 (revisionsverkets beräkningar) 45 085 44 891 44 556 44 807 

       

Justeringar i ramen under valperioden 2016–2019 269 445 158 1 057 

Prisjusteringar –167 –80 220 635 

Strukturella justeringar 437 605 19 502 

Diskretionära beslut om sänkning av ramnivån 0 –80 –80 –120 

Höjning av ramnivån vid regeringsskifte 0 0 0 40 

          

Revisionsverket: Ram för valperioden enligt regeringsprogrammet 44 816 44 446 44 398 43 750 

Finansministeriet: Ram för valperioden enligt regeringsprogrammet 44 815 44 446 44 397 43 750 

DIFFERENS 0 0 0 0 

          

Finansministeriet: Ramnivå i den tekniska ramen 2.4.2015, mn euro 43 090 42 743 42 972 43 040 

DIFFERENS MELLAN REVISIONSVERKETS BERÄKNING AV RAMEN ENLIGT REGERINGSPROGRAM-
MET - TEKNISKA RAMEN 

1 725 1 703 1 425 710 

Finansministeriet: Ändringar av ramutgifterna vid beredning av ramen för 2016–2019 1 725 1 703 1 425 709 

DIFFERENS 0 0 0 0 
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Under regeringsperioden betalades 1,012 miljarder euro i kompensation för ändringar i beskattningsgrunder till kom-
munerna. Hela denna utgiftspost överfördes till ramen när den nya regeringsperioden började. Beloppet av genom-
gångsposter är i stort sett oförändrat, cirka 3,6 miljarder euro. 

Förändringar i faktaunderlaget försvårar bedömningen av utvecklingen av det strukturella saldot 

Som det konstaterats ovan har den allmänna undantagsklausulen i EU:s finanspolitiska pakt aktiverats med anledning 
av coronakrisen. Klausulen gör det möjligt att avvika från anpassningsbanan för att nå målen för de offentliga finanserna. 
Därför utvärderar revisionsverket inte efterlevnaden av EU-reglerna. Verket presenterar ändå nedan en bedömning av 
utvecklingen under 2019 enligt EU-normerna. 

Enligt revisionsverkets bedömning försämrades det strukturella saldot från –1,8 procent 2018 till –2,4 procent 2019 i 
förhållande till BNP och det kommer antagligen att försämras ytterligare till –5,2 procent 2020 (figur 10). Vid gällande 
EU-regler skulle det ha uppstått en avvikelse i förändringen i det strukturella saldot, dock inte en betydande avvikelse. 
Däremot skulle den sammantagna avvikelsen 2018–2019 ha varit betydande. Dessutom tillämpades utgiftsgränsen tills 
undantagsklausulen aktiverades. Avvikelsen från den gällande utgiftsgränsen hösten 2019 var betydande under 2019. 

 

Figur 10. Beräkningar av den offentliga sektorns strukturella saldo. 

Enligt revisionsverkets bedömning hösten 2019 var det strukturella saldot −1,4 procent i förhållande till BNP 2019. Enligt 
nu gällande beräkningar är saldot –2,4 procent. Även beräkningarna av det strukturella saldot 2017 och 2018 har ändrats 
under våren. Medan man ännu i höstas uppskattade det strukturella saldot åren 2017 och 2018 till −0,8 procent respek-
tive −1,0 procent i förhållande till BNP, är de nu gällande uppskattningarna –1,3 och –1,8 procent.  

Uppskattningarna av det strukturella saldot 2017–2019 har förändrats till följd av justerade beräkningar om produkt-
ionsgapet, det vill säga konjunkturläget inom ekonomin. Produktionsgapet anger differensen mellan den potentiella och 
den verkliga produktionen, det vill säga BNP. Ett positivt produktionsgap innebär att den ekonomiska kapaciteten över-
utnyttjas och det råder ett tryck för att höja både priserna och lönerna. Om produktionsgapet är negativt innebär det 
att de ekonomiska resurserna underutnyttjas i förhållande till sin potential och det råder en lågkonjunktur.  

Så sent som hösten 2019 ansågs produktionsgapet vara nära noll, med andra ord motsvarade tillväxten inom ekonomin 
i stort sett den potentiella nivån för 2017–2019. Enligt de nu gällande beräkningarna var det fråga om en högkonjunktur. 
Så stora ändringar i beräkningarna av produktionsgapet beror på justeringar i beräkningarna av den potentiella pro-
duktionen. Beräkningarna i våras för den potentiella produktionen 2017–2019 gav ett lägre värde än beräkningarna i 
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höstas, och därför överskrider produktionstoppen den potentiella produktionen mer än vad man antog i höstas. Upp-
skattningarna av den potentiella produktionen har minskat speciellt på grund av den dalande trenden för arbetsinsats 
och totalproduktivitet.  

Det går inte att observera produktionsgapet utan det räknas ut med en kommissionens och EU-ländernas gemensamma 
statistiska produktionsfunktionsmetod. Uppskattningarna av produktionsgapet förändras då tidsserierna bakom sta-
tistikmodellerna (bl.a. kapitalstock och arbetsinsats) uppdateras och kompletteras. Detta sker i synnerhet i samband 
med konjunktursvängar, som för åren 2017–2019. En svaghet i den finanspolitiska pakten är att bedömningen av regel-
efterlevnaden i hög grad utgår från beräkningarna av produktionsgapet, som i praktiken inte går att göra i realtid – i 
synnerhet vid konjunkturfluktuationer.  

Med konjunkturindikatorer som ger en realtidsbild är det möjligt att bygga upp en mer tillförlitlig bild av det rådande 
konjunkturläget. Exempelvis revisionsverkets samlingsindikator har visat sig ge en exaktare realtidsbild än beräkning-
arna av produktionsgapet, vilket bekräftas av att de i efterhand justerade beräkningarna av produktionsgapet ofta när-
mat sig samlingsindikatorn. Så skedde också våren 2020 (figur 11). Produktionsgapet beräknas utifrån de data som finns 
tillgängliga vid beräkningstidpunkten och därför kan bilden av konjunkturläget inom ekonomin förändras betydligt med 
exaktare statistikuppgifter och prognoser. Skillnaden till och fördelen med färgdiagrammet (figur 2) och samlingsindi-
katorn som beräknats utifrån det jämfört med produktionsgapsserien är att färgdiagrammet bygger uteslutande på 
statistikuppgifter, varigenom de underliggande data oftast ändras endast obetydligt. 

 
 

Figur 11. Beskrivningar av konjunkturläget med samlingsindikator samt beräkningarna av produktionsgapet hösten 2019 och våren 2020. 

Källa: Statens revisionsverk.  
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Bilaga: Utfall av de finanspolitiska målen för valperioden 2015–2019  

Tabell 4. Regeringens finanspolitiska mål från 2015 och bedömning av måluppfyllelsen. 

Mål Utgångsläge Bedömning av måluppfyllelsen 

Offentliga sektorns strukturella saldo, mål för 2019 i procent av BNP  

 –0,5 % 

Saldo 2015 –1,8 % enligt 
2015 års uppgifter. Saldo 
2015 –0,6 % enligt 
senaste beräkningar. 

–2,4 % Målet uppnåddes inte.  

Nominellt saldo, mål för 2019 i procent av BNP 

Offentliga sektorn totalt, 0 %  −2,4 % år 2015  −1,1 % år 2019. Målet uppnåddes inte. 

Statsfinanserna, högst –0,5 % −3,0 % år 2015 

−1,2 % år 2019.  

Målet uppnåddes inte. Målet underskreds med −0,7 

procentenheter.  

Lokalförvaltning, högst –0,5 % –0,6 % år 2015 

–1,2 % år 2019.  

Målet uppnåddes inte. Nominella saldot sjönk till −0,2 

procent 2017, men ökade sedan 2018–2019. 

Arbetspensionsfonder, +1 % 1,6 % 2015 
0,9 % år 2019.  

Målet uppnåddes nästan.  

Övriga socialskyddsfonder, ca 0 %  –0,4 % år 2015 
0,3 % år 2019.  

Målet uppnåddes.  

Offentlig skuld  

Skuldsättningen i förhållande till 

BNP börjar minska senast 2019 
63,6 % år 2015 59,4 % år 2019. Målet uppnåddes.  

Skulden slutar att öka 2021 
Offentlig skuld 134,5 md 

euro 2015 

Målet gick in på innevarande regeringsperiod. 

Skuldsättningen ökade 2019 med ytterligare 3,2 md euro.  

Totalt skatteuttag, i förhållande till BNP 

Det totala skatteuttaget ökar inte 

under valperioden 
43,5 % år 2015  

42,1 % år 2019. Målet uppnåddes; skattekvoten i 

förhållande till BNP minskade med 1,4 procentenheter. 

Hållbarhetsunderskott, i förhållande till BNP 

Beslut som leder till att 

hållbarhetsunderskottet elimineras 

fattas under valperioden 

FM:s bedömning av 

hållbarhetsunderskottet 

våren 2015 var ca 5 % 

FM:s bedömning av hållbarhetsunderskottet våren 2019 var 

ca 4 %. Underskottet minskade inte nämnvärt under 

valperioden. Visserligen är det inte möjligt att göra en direkt 

bedömning av målutfallet enligt hållbarhetsunderskottet.  

Sysselsättningsmål 

Sysselsättningsgraden höjs till 72 

procent och antalet sysselsatta 

ökas med 110 000 personer 

Sysselsättningsgraden var 

68,1 % år 2015 

Målet uppnåddes. Sysselsättningsgraden ökade till 72,6 

procent, vilket överträffade målet. Antalet sysselsatta ökade 

med ca 120 000.  

Källor till utfalls- och utgångsdata: Statistikcentralen, FM, Statens revisionsverk. Utgångsdata för 2015 beskrivs enligt nu föreliggande tidsserier, om 

inget annat anges. 
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Målet för strukturellt saldo uppnåddes inte under föregående regeringsperiod. Enligt beräkningarna våren 2020 var det 
strukturella saldot –2,4 % av BNP 2019, vilket underskred målet med 1,9 procentenheter. Som det framgår av värdena 
för 2015 i tabell 4 är beräkningarna av det strukturella saldot mycket osäkra. De bygger bland annat på beräkningarna 
av produktionsgapet, vilka preciseras ännu flera år senare.  

Det sammanlagda nominella saldot i förhållande till BNP för delsektorerna inom den offentliga ekonomin utvecklades 
inte enligt målsättningen. Det nominella saldot i förhållande till BNP för såväl för statsekonomin och lokalförvaltningen 
överskred målet med 0,7 procentenheter. Visserligen minskade det nominella saldot inom statsekonomin under senaste 
valperiod, medan det ökade inom lokalförvaltningen. Den största ökningen skedde 2018–2019, då lokalförvaltningens 
nominella saldo ökade med 1 procentenhet i förhållande till BNP. Arbetspensionsanstalterna nådde nästan upp till sitt 
överskottsmål, medan de övriga socialskyddsfonderna överskred sitt balansmål med 0,3 procentenheter i förhållande 
till BNP.  

Den offentliga skulden i förhållande till BNP började minska under senaste regeringsperiod, varigenom det ena av skuld-
sättningsmålen uppnåddes. Det andra målet, det vill säga att skuldbeloppet inte längre ska öka 2021, sträckte sig in på 
innevarande regeringsperiod. Skuldbeloppet fortsatte att öka 2019 med cirka 3,2 miljarder euro. Det totala skatteutta-
get i förhållande till BNP minskade med 1,4 procentenheter under föregående valperiod. Därmed uppnåddes målet att 
skatteuttaget inte ska öka under valperioden.  

Hållbarhetsunderskottet minskade inte nämnvärt under valperioden. Målet för hållbarhetsunderskottet gällde beslut 
om att undanröja underskottet, och på grund av tidsaspekten kan målutfallet inte bedömas direkt med stöd av indika-
torn. Enligt de ursprungliga planerna skulle en betydande del av hållbarhetsunderskottet åtgärdas genom social- och 
hälsovårdsreformen. Under beredningen visade det sig att reformens effekter på hållbarheten i de offentliga finanserna 
var mycket osäkra, och slutligen förföll reformen. Som helhet betrakta lyckades regeringen under senaste valperiod inte 
driva fram sina mål som skulle ha minskat hållbarhetsunderskottet. 

Sysselsättningsmålen uppnåddes med god marginal, trots att det under valperioden ansågs vara svårt att nå dem. Syssel-
sättningsgraden ökade till 72,6 procent 2019 och antalet sysselsatta ökade med cirka 120 000 under valperioden. 
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