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Πολιτικός 
κίνδυνος  
 
Ο πολιτικός κίνδυνος στη Φινλανδία είναι χαµηλός, υποστηριγµένος από ένα καλό επίπεδο  
συναίνεσης µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών της κυβέρνησης και του υψηλού επιπέδου 
σταθερότητας στη φινλανδική πολιτική. Η κεντροδεξιά κυβέρνηση κέρδισε µια ψηφοφορία 
στο  φινλανδικό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο 2010, που τελειώνει την πολιτική αβεβαιότητα µετά 
από την παραίτηση του προηγούµενου πρωθυπουργού Matti Vanhanen, µε τη νέα κυβέρνηση 
που οδηγείται από την  Kiviniemi. Οι βραχυπρόθεσµες πολιτικές θα εστιάσουν στη βαθµιαία 
συγκράτηση των φορολογικών εξόδων  εντούτοις, λαµβάνοντας υπόψη τις κοινοβουλευτικές 
εκλογές τον Απρίλιο 2011, αναµένονται οι αρχικές περικοπές στον προϋπολογισµό να είναι 
ηπιότερες από ότι  το ευρύ  χάσµα προϋπολογισµών απαιτεί. 
 
Η εσωτερική προοπτική πολιτικού κινδύνου παραµένει θετική. Η κεντροδεξιά κυβέρνηση 
κέρδισε ψήφο στο φινλανδικό Κοινοβούλιο στις 25 Ιουνίου 2010, τερµατίζοντας την 
πολιτική αβεβαιότητα µετά από την παραίτηση του προηγούµενου πρωθυπουργού Matti 
Vanhanen στις 18 Ιουνίου. Η νέα κυβέρνηση, που αποτελείται από το κεντρικό 
συµβαλλόµενο κόµµα (KESK), το Εθνικό Κόµµα συνασπισµού (KOK), την Πράσινη ένωση 
(Green League), και το Συµβαλλόµενο Κόµµα των Σουηδικών Λαών (SFP), οδηγείται από 
τους Μάρι Kiviniemi. Η ψηφοφορία υποστηρίχτηκε από την αριστερά, η οποία κατηγόρησε 
την κυβέρνηση για την αποτυχία να αντιµετωπιστεί η οικονοµική πτώση και να ηγηθεί µια 
γρηγορότερη ανάκαµψη. 
 
Εντούτοις, η Kiviniemi ήταν πάντα πιθανό να κερδίσει την ψήφο εµπιστοσύνης, δεδοµένου 
ότι τα κυβερνώντα τέσσερα κόµµατα του συνασπισµού διατάζουν µια ολοκληρωτική 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η Kiviniemi είναι η δεύτερη θηλυκή ηγέτιδα της χώρας, µετά 
από την Πρόεδρο Tarja Halonen 
 

 
 
Ως εκ τούτου, η δηµοτικότητα KESK έχει µειωθεί βαθµιαία: το κόµµα εµφανίζεται 
διαιρεµένο, ενώ τα πολυάριθµα σκάνδαλα που συνδέονται µε χρηµατοδοτήσεις του κόµµατος 
έχουν προσθέσει περαιτέρω πίεση.  Πράγµατι, σύµφωνα µε τις δηµοσκοπήσεις τον Ιούλιο  
του 2010, το κυβερνών κόµµα KESK (µε 19.7% της υποστήριξης των ψηφοφοριών) είναι 



     

 

κάτω από το KOK και 
το Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα (SDP), τα οποία έλαβαν 23.0% και 20.5% των ψηφοφοριών 
αντίστοιχα.  
 
Θετικά, το KESK ελπίζει ότι η θετική εικόνα της Kiviniemi θα αποκαταστήσει την 
εµπιστοσύνη των ψηφοφόρων, καθώς επίσης και θα ενώσει το συµβαλλόµενο µέρος, πριν 
από την κοινοβουλευτική εκλογή του 2011. 
 
Εντούτοις, η επιτυχία της θα εξαρτηθεί όχι µόνο από τη δυνατότητά της να αποδώσει ως 
αρχηγό του κόµµατος και πρωθυπουργό, αλλά και από εάν η φινλανδική οικονοµία θα είναι 
σε θέση να συνεχίσει την ανάκαµψή της από την απότοµη οικονοµική µείωση του 2009. 
Σχεδόν αµέσως µετά που πήρε δύναµη,η  Kiviniemi επανέλαβε την δέσµευση της 
κυβέρνησής της να ακολουθήσει µια πολιτική βαθµιαίας φορολογικής σκλήρυνσης 
προκειµένου να µειωθεί το δηµοσιονοµικό έλλειµµα. Εντούτοις, δεδοµένου ότι η εφαρµογή 
των µη δηµοφιλών πολιτικών (ως τµήµα του φορολογικού προγράµµατος σκλήρυνσης) θα 
µπορούσε να ασκήσει αρνητική επίδραση στη δηµοτικότητα του συνασπισµού, αναµένονται 
οι αρχικές περικοπές προϋπολογισµών για να είναι ηπιότερες από ότι το ευρύ χάσµα 
προϋπολογισµών απαιτεί. 
 
Πολιτική ατζέντα 
 
Εάν η kESK-οδηγηµένη κυβέρνηση συνασπισµού εξασφαλίσει επιτυχώς έναν άλλο όρο στην 
εκλογή Απριλίου 2011, η βραχυπρόθεσµη πολιτική ηµερήσια διάταξη θα συνεχίσει να 
επικεντρώνεται στην εξέταση των αποτελεσµάτων της οικονοµικής κρίσης, φέρνοντας το 
δηµοσιονοµικό έλλειµµα σε πιο διαχειρίσιµα επίπεδα. Οι µακροπρόθεσµοι στόχοι θα 
παραµείνουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Φινλανδίας και της δυνατότητας 
οικονοµικής ανάπτυξης, καθώς επίσης και στον ανασχηµατισµό της κοινωνικής πρόνοιας, η 
οποία έρχεται κάτω από την αυξανόµενη πίεση εξ αιτίας του γρήγορα γηράσκοντος 
φινλανδικού πληθυσµού. 
 
Μείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος: Το σχέδιο προϋπολογισµών για το 2011 έβαλε το 
φορολογικό έλλειµµα σε EUR8.7bn (ή το αντίτιµο σε περίπου 1.3% του ΑΕΠ το 2011), µε τα 
έξοδα πέφτοντας κατά 4.0% από το 2010 σε EUR50.4bn, και τα εισοδήµατα που 
υπολογίστηκαν για να φθάσουν σε EUR52.5bn, µια άνοδος 3%. Οι περικοπές στα 
φορολογικά έξοδα θα εστιάσουν πρώτιστα στην άρση των µέτρων για να υποστηριχθεί η 
αγορά εργασίας, και τις βελτιώσεις στην παραγωγικότητα του δηµόσιου τοµέα. 
Εν τω µεταξύ, η πλευρά εσόδων αναµένεται να ωθηθεί από τα υψηλότερα έσοδα φορολογίας 
ενέργειας   (που υπολογίζονται για να φέρουν EUR750m στα εισοδήµατα προϋπολογισµών) 
ενώ µια αύξηση σχεδόν 8.0% στη γενική είσπραξη φόρων είναι πιθανό να παραχθεί από τον 
υψηλότερο Φ.Π.Α και τις προγραµµατισµένες φορολογικές µεταρρυθµίσεις για το 2011. 
 
Η θέση των φινλανδικών δηµόσιων οικονοµικών επιδεινώθηκε  αισθητά το 2009 λόγω µιας 
οικονοµικής συστολής και του κυβερνητικού φορολογικού ε. Πράγµατι, τα µέτρα στον 
προϋπολογισµό του 2009, αξίας συνολικά EUR3bn (ή περίπου 1.7% του ΑΕΠ) 
συµπεριλαµβανόµενου: φορολογικές µειώσεις  πρόσθετα κεφάλαια για την κατασκευή, τα 
προγράµµατα ανακαίνισης, και  τις επενδύσεις στην υποδοµή µεταφορών  και µια µείωση 
των συνεισφορών κοινωνικής ασφάλειας εργοδοτών, προκειµένου να χαµηλωθούν οι 
δαπάνες εργασίας. Αυτό έφερε τον προϋπολογισµό δηµόσιας διοίκησης σε ένα έλλειµµα 
2.5% του ΑΕΠ το 2009, κάτω από ένα πλεόνασµα 4.2% το 2008. Λαµβάνοντας υπόψη  το 



     

 

εύθραυστο της γενικής 
αποκατάστασης, ειδικά λαµβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή κρίση χρέους,  πιστεύουµε ότι τα 
δηµόσια οικονοµικά θα παρουσιάσουν µια κάπως πιο αδύνατη θέση το 2011. Σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα είναι πιθανό να φθάσει σε 2.0% του ΑΕΠ. 
 
Φορολογική µεταρρύθµιση: Οι φορολογικές µεταρρυθµίσεις που στοχεύουν στη βελτίωση 
των δηµόσιων οικονοµικών θα είναι το πρώτο πράγµα στην ηµερήσια διάταξη για την 
κυβέρνηση µετά από τις εκλογές Απριλίου 2011, µε στόχο να παράγουν περισσότερες 
επενδύσεις και να ενθαρρύνουν το επιχειρηµατικό πνεύµα. Σύµφωνα µε τα σχέδια του 
συνασπισµού, οι άµεσοι φόροι εισοδήµατος είναι πιθανό να χαµηλωθούν (µε το εταιρικό 
φορολογικό ποσοστό που κόβεται από το τρέχοντα 26% το 22%), ενώ η πλευρά εισοδήµατος 
θα ωθηθεί από µια αύξηση στην έµµεση φορολογία, µε το Φ.Π.Α πρώτιστο (µε µια πρόταση 
να αυξηθεί από 2 ποσοστιαίες µονάδες σε 25.0%). Ο συνασπισµός θεωρεί επίσης το φόρο 
κύριων κερδών  εντούτοις, σε 28.0% που το ποσοστό είναι ήδη µεταξύ των υψηλότερων 
φορολογικών ποσοστών κύριων κερδών στην Ευρώπη έτσι που οι περαιτέρω αυξήσεις θα 
µπορούσαν να βλάψουν την επένδυση στη χώρα. Η κυβέρνηση  µελετά την αύξηση των 
ενεργειακών φόρων, οι οποίοι θα παρήγαν ένα κατ' εκτίµηση EUR750m για το Υπουργείο 
Οικονοµικών. 
 
∆ιαχείριση δηµόσιου χρέους: Το κυβερνητικό µακροπρόθεσµο σχέδιο (που σχεδιάστηκε µετά 
από την εκλογή  το 2007) προέβλεψε το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ να µειώνεται κάτω από 
30% µέχρι το 2011. Αυτός ο στόχος έχει διακοπεί από την οικονοµική µείωση, η οποία 
ανάγκασε µια αύξηση στα φορολογικά έξοδα, και που θα οδηγήσει σε ένα δηµοσιονοµικό 
έλλειµµα. Σύµφωνα µε τις κυβερνητικές τελευταίες εκτιµήσεις, ο καθαρός δανεισµός τίθεται 
ως στόχος να φθάσει για EUR11.3bn το 2010 και EUR8.0bn  το 2011. Αυτό θα πρέπει να 
χρηµατοδοτηθεί από τη δηµιουργία πρόσθετου δηµόσιου χρέους, το οποίο αναµένεται 
αυξηθεί από 37.5% του ΑΕΠ το 2009 σε περίπου 45.0% κατά τα τέλη του2011. Εντούτοις, οι 
κίνδυνοι περιορίζονται από το γεγονός ότι το χρέος της χώρας είναι ακόµα συγκριτικά 
χαµηλό. 
 
Ενεργειακή πολιτική: Η Φινλανδία έχει συµφωνήσει σχέδια για να χτίσει δύο νέους 
πυρηνικούς αντιδραστήρες µέχρι το 2020, που φέρνουν το συνολικό αριθµό εγκαταστάσεων 
πυρηνικής ενέργειας σε επτά. Ο πέµπτος αντιδραστήρα της Φινλανδίας, 
 αρχικά ερχόµενος σε λειτουργιά το  2009, έχει καθυστερήσει λόγω των διαφωνιών 
 δια--συνασπισµού και αναµένεται να αρχίσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2013. 
Το συνδυασµένο κόστος για τους  δύο νέους αντιδραστήρες υπολογίζεται περίπου σε 
EUR10bn και 
 θα χρηµατοδοτηθεί από τις κοινοπραξίες που θα χτίσουν τις εγκαταστάσεις. Η αύξηση στον 
ανεφοδιασµό πυρηνικής ενέργειας θα περιορίσει εξάρτηση της Φινλανδίας σε καύσιµα, 
βοηθώντας να επιτύχει τους στόχους εκποµπής αερίου θερµοκηπίων που τίθενται από την 
ΕΕ, και να µειωθεί η εξάρτηση της εισαγόµενη ηλεκτρική ενέργεια από τη Ρωσία. 
 
Συνταξιοδοτικό σύστηµα: Λαµβάνοντας υπόψη έναν γηράσκοντα πληθυσµό, η κυβερνητική 
πολιτική θα πρέπει να περιλάβει µια αναδιάρθρωση του συνταξιοδοτικού συστήµατος. Μια 
απροσδόκητη κυβερνητική απάντηση σε αυτό το πρόβληµα ήταν η πρόταση, Φεβρουαρίου 
2009, να αυξηθεί η ελάχιστη ηλικία συνταξιοδότησης (που θα αύξανε το εργατικό δυναµικό)  
εντούτοις, αποδείχθηκε µη δηµοφιλής, που οδήγησε στη γρήγορη απόσυρση του σχεδίου το 
Μάρτιο. Μια οµάδα εργασίας έχει δηµιουργηθεί, περιλαµβάνοντας την κυβέρνηση, τα 
συνδικάτα και οργανώσεις εργοδοτών τις», προκειµένου να ερευνηθούν οι επιλογές να 



     

 

αυξηθούν οι ώρες 
απασχόλησης χωρίς µια επίσηµη αύξηση στην ηλικία συνταξιοδότησης. Εντούτοις, δεν 
αναµένεται οποιεσδήποτε σηµαντικές αλλαγές να εφαρµοστούν πριν από τις εκλογές του 
Απριλίου 2011. 
 
Στο µακροπρόθεσµο, η πολιτική ηµερήσια διάταξη είναι πιθανό να εστιάσει στους κύριους 
τοµείς της πολιτικής συναίνεσης, οι οποίοι αποτελούνται από τη διατήρηση του κράτους 
κοινωνικής πρόνοιας εφαρµόζοντας τις απαραίτητες φορολογικές περικοπές προκειµένου να 
βελτιωθεί το επιχειρησιακό περιβάλλον και να ωθηθεί η αύξηση απασχόλησης. 
 
Κράτος κοινωνικής πρόνοιας: Αυτό είναι ένας βασικός τοµέας ανησυχίας, αφού η δηµόσια 
πίεση να βελτιωθεί η πρόνοια βρίσκεται αντιµέτωπη µε το αυξανόµενο φορτίο του 
γηράσκοντος πληθυσµού. Αν και η κυβέρνηση προτείνει µόνο αύξηση στην αναλογία των 
εξόδων προς το ΑΕΠ, τα έξοδα στο µέσο µακροπρόθεσµο πρέπει αµφισβητήσιµα να 
µειωθούν προκειµένου να αντισταθµιστεί το µειωµένο µέγεθος του εργατικού δυναµικού. Η 
γήρανση του πληθυσµού εµφανίζεται νωρίτερα στη Φινλανδία απ'ό, τι σε άλλες χώρες της 
ΕΕ, µε αποτέλεσµα ο περιορισµός δαπανών να πρέπει να συµβεί πιο σύντοµα. 
 
Καινοτοµία: Η κυβέρνηση προγραµµατίζει ουσιαστικές πανεπιστηµιακές µεταρρυθµίσεις µε 
στόχο τις ερευνητικές ιδέες που αναπτύσσονται στα πανεπιστήµια να τεθούν στην πράξη στη 
µορφή επιχειρησιακών πρωτοβουλιών. Το προτεινόµενο σχέδιο είναι να συγχωνευθεί το 
πανεπιστήµιο του Ελσίνκι της τεχνολογίας, η σχολή των οικονοµικών, και το πανεπιστήµιο 
της τέχνης και του σχεδίου Ελσίνκι και να καθιερώσουν ένα νέο πανεπιστήµιο καινοτοµίας, 
ένα υψηλό-τυποποιηµένο κέντρο R&D. Επιπλέον, η χρηµατοδότηση για τις δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτοµίας θα αυξηθεί. 
 
Ενεργειακή πολιτική: Αν και η Green League (πολιτικό κόµµα) έχει συµφωνήσει µε 
 τα σχέδια να χτισθούν δύο σταθµοί πυρηνικής ενέργειας, θα υπάρξουν επίσης αυξανόµενα 
κίνητρα  για την ανάπτυξη της ανανεώσιµης ενέργειας και για την ενεργειακή αποταµίευση 
(αυτά τέθηκαν στο σχέδιο κυβερνητικής ενέργειας, που συµφωνήθηκε το 2008). 
 
∆ιεθνείς σχέσεις 
 
Ο εξωτερικός πολιτικός κίνδυνος της Φινλανδίας είναι χαµηλός, εξ αιτίας της ιδιότητας 
µέλους της ΕΕ, των σχετικά καλών σχέσεων µε την ανατολική κοντινή Ρωσία , και των 
ισχυρών περιφερειακών δεσµών. 
 
Ευρωπαϊκές σχέσεις και ΝΑΤΟ 
 
Η Φινλανδία ήταν έντονα ενθαρρυντική για την προσθήκη των κρατών κεντρικής και 
ανατολικής Ευρώπης στην ΕΕ.  Από οικονοµική και πολιτική ανάγκη, η πολιτική της 
Φινλανδίας έχει γίνει 
 όλο και περισσότερο ευθυγραµµισµένη µε την ΕΕ. Επιπλέον, η υποστήριξη για την ιδιότητα 
µέλους της ΕΕ παραµένει υψηλή στη φινλανδική κοινωνία, απεικονίζοντας εν µέρει τη 
δηµόσια κατανόηση της ανάγκης για πιο στενούς  ευρωπαϊκούς δεσµούς. 
 
Εν τω µεταξύ, η εξωτερική πολιτική της Φινλανδίας έχει γίνει ιδιαίτερο αντικείµενο για την 
τρέχουσα κυβέρνηση, η οποία έχει καταδείξει συγκρουόµενη στάση απέναντι στην ιδιότητα 
µέλους του ΝΑΤΟ. Αν και η Φινλανδία αναµένεται να παραµείνει µέλος του ΝΑΤΟ για το 



     

 

πρόγραµµα ειρήνης, η 
ιδέα της πραγµατικής ιδιότητας µέλους του ΝΑΤΟ είναι ανάθεµα για εκείνους που 
επιδιώκουν  να διατηρήσουν την παραδοσιακή πολιτική της µη-ευθυγράµµισης. Το KESK 
είναι σαφώς αντίθετο στο ζήτηµα, ενώ το KOK είναι σταθερά υπέρ να προσχωρήσει στο 
ΝΑΤΟ. Εντούτοις, αµφιβάλλουµε ότι η Φινλανδία θα επιδίωκε να προωθήσει µια εφαρµογή 
κατά τη διάρκεια του βραχυπρόθεσµου ορίζοντα πρόβλεψής µας, δεδοµένου ότι θα πάρει το 
χρόνο να πείσει το κοινό για τα οφέλη της ιδιότητας µέλους. 
 
 
Σχέσεις µε Ρωσία  
Οι φινλανδικές σχέσεις µε τη Ρωσία παραµένουν σχετικά καλές  Η Φινλανδία έχει 
προσπαθήσει πάντα  να ισορροπήσει την ιδιότητα µέλους της ΕΕ µε τις ισχυρές συνδέσεις µε 
τις χώρες στα ανατολικά σύνορά της, ειδικά τη Ρωσία. Εντούτοις, οι συνεχείς 
διαπραγµατεύσεις για το φόρο εξαγωγής για το µη επεξεργασµένο ξύλο βλάπτουν τις σχέσεις 
Φινλανδίας-Ρωσία, καθώς επίσης και τις σχέσεις της Ρωσίας µε την ΕΕ. 
 
Σαν παγκόσµιους  κατασκευαστής χαρτιού και ξύλου, η Φινλανδία ήταν έντονη σε µια 
γρήγορη διευκρίνιση του θέµατος  ειδικά λόγω της πίεσης που οι αυξανόµενες δαπάνες 
ξύλου βάζουν στη βιοµηχανία. Οι σχέσεις θα συνεχίσουν να επηρεάζονται από τις 
περιστασιακές διαφωνίες, πιθανότατα πέρα από τον ξύλινο φόρο, αλλά οι γενικές σχέσεις θα 
παραµείνουν καλές, δεδοµένου ότι η Ρωσία θα παραµείνει ένας από τους βασικούς 
εµπορικούς εταίρους της Φινλανδίας. 
 
Οικονοµικός κίνδυνος 
 
Παγκόσµια προοπτική 
 
Ο δείκτης Purchasing Managers’ Index (PMI)  για υπηρεσίες έπεσε σε χαµηλό οκτώ µηνών 
το Σεπτεµβρίου 2010, ενώ ο PMI για κατασκευές έφθασε σε χαµηλό 14 µηνών, 
 Στις ΗΠΑ, η αποκατάσταση θα επιβραδύνει σταδιακά, πριν σταθεροποιηθεί το 2011 µε τον 
δείκτη with non-farm payroll employment  95.000 το Σεπτέµβριο. Η ανεργία παραµένει 
επίµονα επάνω από 9.0% και η κατάσταση της αγοράς κατοικιών µειώνουν τις προοπτικές  
βελτίωσεις της οικονοµίας. Στην Ευρώπη, η ανάπτυξη εκτιµάται να επιβραδυνθεί απόρροια 
αδύναµης εξαγωγικής ζήτησης, της υψηλής ανεργίας, και των ανησυχιών σχετικά µε τη 
βραχυπρόθεσµη δηµοσιονοµική πολιτική. Εν αντιθέσει, η Κίνα αναµένεται να διατηρήσει 
την ισχυρή αύξηση, µε αύξηση της βιοµηχανικής δραστηριότητας. 
 
Η παγκόσµια οικονοµική αστάθεια παραµένει ένας βασικός κίνδυνος για παγκόσµια 
αποκατάσταση. Ο τραπεζικος τοµέας παραµένει τρωτός σε κλονισµούς  εµπιστοσύνης που 
εξαρτώνται σε πολλές περιπτώσεις από την κυβερνητική και κεντρικών τραπεζών 
υποστήριξη. Στην ευρωζώνη, οι τρέχουσες ανησυχίες για την αποδυνάµωση των δηµόσιων 
οικονοµικών στις χώρες όπως η Ιρλανδία δίνουν έµφαση στους στενούς συνδέσµους µεταξύ 
του κυρίαρχου κινδύνου και του οικονοµικού συστήµατος, δεδοµένου ότι πολλές τράπεζες 
έχουν τη µεγάλη έκθεση 
 στο κυρίαρχο χρέος. 
 
 Ο κίνδυνος είναι στο υψηλότερο κόστος δανεισµού και για τις τράπεζες και για τις 
κυβερνήσεις, όπως επιβεβαιώνεται σε διάφορες χώρες ευρω-ζώνης. Στις ΗΠΑ, η αξιολόγηση 
δανείων θα παραµείνει χαµηλή λόγω των εύθραυστων οικιακών ισολογισµούς και της 



     

 

αγοράς ακίνητων. 
Θετικά, από τα κυρίαρχα προβλήµατα χρέους στην Ευρώπη οι αναδυόµενες αγορές. Παρα 
ταύτα, η οικονοµική πίεση στις προηγµένες οικονοµίες έχει οδηγήσει σε ουσιαστικές κύριες 
εισροές στις αναδυόµενες αγορές, αυξάνοντας τον κίνδυνο για «φούσκες». 
 
 

 
 
Εν τω µεταξύ, η σχετικά ασφαλής θέση των δηµόσιων οικονοµικών στη Σκανδιναβική 
περιοχή έχει βοηθήσει τις κυβερνήσεις να εξασφαλίσουν χαµηλό επιτόκιο χρηµατοδότησης. 
Εντούτοις, οι χώρες όπως η ∆ανία, η Φινλανδία και η Σουηδία θα πρέπει ακόµα να αρχίσουν 
τη βαθµιαία φορολογική σκλήρυνση από το 2011 προκειµένου να µειώσουν τα 
δηµοσιονοµικά ελλείµµατά τους. Αυτό είναι πιθανό να ασκήσει αρνητική επίδραση στην 
οικονοµική ανάκαµψή τους, η οποία  ξεπέρασε το momentum Q2 και Q3 το 2010. 
 
Οικονοµική απόδοση 
 
Η φινλανδική ανάκαµψη καθυστέρησε, αλλά εµφανίζεται αρκετά έντονα µετά από ένα 
αρκετά δυνατό Q2 2010  για το πραγµατικό ΑΕΠ. Οι µηνιαίοι δείκτες καταδεικνύουν µια  
συνεχή αποκατάσταση στο Q3. Επιπλέον, σε ετήσιους όρους, η οικονοµία ανακτήθηκε το 
Q2, αυξάνοντας κατά  3.7% έτος µε έτος (y/y) και που οδηγεί σε µια γενική άνοδο 1.9% y/y 
στο πρώτο εξάµηνο του έτους. Αυτό δείχνει ότι η φινλανδική οικονοµία, που υποβλήθηκε σε 
µιας από τις πιο απότοµες συστολές στην ευρωζώνη το 2009, έχει αρχίσει τελικά µια τάση 
ανάκαµψης, που προτρέπει την εκτίµηση για αύξηση 2.7% για το 2010. Εντούτοις, η 
προοπτική παραµένει εύθραυστη, και γνωρίζουµε ότι η αποκατάσταση θα χάσει κάποια ορµή 
στο 2011, µε εκτιµόµενη ανάπτυξη 2.1%. Το ευρώ έχει ανατιµηθεί αρκετά από το τετραετές 
χαµηλό στα µέσα του2010 ενώ υπάρχουν ανησυχίες ότι η πιο αδύνατη παγκόσµια ανάπτυξη 
θα ασκήσει περαιτέρω αρνητική επίδραση στις εξαγωγές. Επιπλέον, η ανεργία φαίνεται να 
παραµείνει υψηλή για κάποιο διάστηµα, και αυτό εγκυµονεί τον κίνδυνο µιας επιδείνωσης 
της καταναλωτικής εµπιστοσύνης. 
 



     

 

 
 
 
Ιδιωτική κατανάλωση 
 
Η προοπτική για την ιδιωτική κατανάλωση σε 2011 παραµένει µικτή. Μετά από αύξηση των 
εξόδων το 2009 και το 2010, η κυβέρνηση προγραµµατίζει να µειώσει τα δηµοσιονοµικά 
έξοδα κατά περίπου 4.0%  το 2011 σε EUR50.3bn προκειµένου να τεθούν τα δηµόσια 
οικονοµικά σε µια πορεία σταθεροποίησης. Αυτό θα προσκρούσει αρνητικά στην 
κατανάλωση λόγω των χαµηλότερων πληρωµών.  
 
Εν τω µεταξύ, ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης κάτω από 22.9 το  Σεπτέµβριο 2010 
σε 20.5 τον Οκτώβριο, κάτι που οφείλεται στις ανησυχίες σχετικά µε την πιο αδύνατη 
οικονοµική προοπτική. Θετικά, παρά τη µηνιαία πτώση ο δείκτης παραµένει ακόµα σε πολύ 
γερό επίπεδο σε σύγκριση µε στις αρχές του 2010, και αρκετά παραπάνω από το 
µακροπρόθεσµο µέσο όρο του 13.2.Ως εκ τούτου, τα νοικοκυριά παραµένουν ανήσυχα για 
τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και την προοπτική για τη δυνατότητά τους να 
αποταµιεύσουν.  
 
Πράγµατι, το σχετικά χαµηλό επίπεδο οικιακής αποταµίευσης στη Φινλανδία δείχνει ότι οι 
υπερχρεωµένοι καταναλωτές µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα διαθέσιµα εισοδήµατά τους 
για να µειώσουν τα χρέη και να επανοικοδοµήσεων αποταµιεύσεις παρά να ξοδεύουν 
περισσότερο. Έτσι, πιστεύεται ότι η ιδιωτική κατανάλωση θα αυξηθεί κατά περίπου 2.4% το 
2010, πριν επιβραδύνει σε 1.7% το 2011. 
 
Επενδύσεις 
 
Ο ακαθάριστος επένδυση αυξήθηκε κατά 2.5% q/q Q2 (µετά από µια 0.3% άνοδο q/q Q1) 
αλλά η γενική επένδυση παραµένει χαµηλότερη απ'ό, τι το 2009, µε το πρώτο εξάµηνο του 
2010 καταγράφοντας µια συστολή y/y 2.8%. παρόλα αυτά, η ανάκαµψη διαφοροποιήθηκε 
ανάµεσα σε διαφορετικές επενδύσεις: η επένδυση στα µηχανήµατα και τον εξοπλισµό 



     

 

µεταφορών συνέχισε 
να συστέλλεται απότοµα, ενώ η επένδυση κατασκευής κατέγραψε αύξηση, που 
τροφοδοτήθηκε από τη γρήγορα αυξανόµενη τοπική επένδυση. 
 
Η επένδυση έχει παραµείνει αδύνατη από τα τέλη του 2008 λόγω της παγκόσµιας 
οικονοµικής κρίσης, της κατασταλµένης εξαγωγής και των αρνητικών επιχειρησιακών 
προοπτικών. Οι επιχειρήσεις στον τοµέα της IT, ο ειδικότερα η Nokia (που παραµένει 
βασικός συνεισφέρων στη φινλανδική οικονοµία) είδαν µια επιβράδυνση στις πωλήσεις λόγω 
της χαµηλότερης παγκόσµιας ζήτησης για τα κινητά τηλέφωνα το 2009, καθώς επίσης και 
την υψηλότερη ζήτηση για προϊόντα  των ανταγωνιστών (µε το µερίδιο της Nokia της 
παγκόσµιας αγοράς που µειώνεται σε 28.2% Q3 το 2010, το χαµηλότερο από το 1999).  
 
Αναµένεται η εταιρική επένδυση να συνεχίσει να υπονοµεύεται από την πλεονάζουσας 
παραγωγική ικανότητας και την αβέβαιη επιχειρησιακή προοπτική. Πράγµατι, λαµβάνοντας 
υπόψη την αστάθεια του διεθνούς οικονοµικού περιβάλλοντος, καθώς επίσης και τους 
κινδύνους για την εξαγωγική ζήτηση και τη βιοµηχανική παραγωγή, είναι απίθανο ότι οι 
επιχειρήσεις θα αρχίσουν τις νέες στρατηγικές επένδυσης στο µεσοπρόθεσµο. Εντούτοις, 
λίγη περαιτέρω υποστήριξη για τη γενική επένδυση θα προέλθει από τα έργα δηµόσιας 
υποδοµής και την επένδυση (παραδείγµατος χάριν, η καταλογισθείσα προϋπολογισµός 
επιχορήγηση EUR55m για την παραγωγή της ανανεώσιµης ενέργειας και ένα πρόσθετο 
EUR30m στις επιχορηγήσεις για την οικοδόµηση της ανανεωµένης ενεργειακής υποδοµής). 
Υπό αυτήν τη µορφή, αναµένεται η επένδυση να τελµατωθεί το 2010, κορυφώνοντας σε 
0.2%, πριν ανακτηθεί 2.7% το 2011. 
 
Εξαγωγές και Εισαγωγές 
 
Οι εξαγωγές των εµπορευµάτων και των υπηρεσιών παρουσίασαν µια αποκατάσταση Q2 το 
2010, που αυξάνεται κατά 12.6% q/q και 6.2% y/y  εντούτοις, αυτό ωθήθηκε εν µέρει από τη 
χαµηλή βάση δεδοµένου ότι οι εξαγωγές ήταν ιδιαίτερα αδύνατες Q1 το 2010 λόγω µιας 
απεργίας της ένωσης των εργαζοµένων στις µεταφορές, η οποία έκλεισε διάφορους βασικούς 
λιµένες το Μάρτιο. Τα αποτελέσµατα του Q2 2010 οδηγήθηκαν από τις εξαγωγές αγαθών, οι 
οποίες αυξήθηκαν κατά 16.2% q/q, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών κέρδισαν µόνο 3.4% q/q. 
Από την ετήσια σύγκριση οι εξαγωγές κατέγραψαν την πρώτη αύξησή τους από Q3 το 2008, 
που αυξάνεται κατά 6.1%, ένα εκπληκτικά υψηλό αποτέλεσµα έναντι της συστολής y/y 5.0% 
που καταγράφηκε Q1 το 2010. Εν τω µεταξύ, οι εισαγωγές, που επηρεάστηκαν επίσης από τη 
βιοµηχανική δράση Q1, ανακτήθηκαν το Q2 κατά 6.6% q/q και 3.7% y/y, οδηγηµένες από 
αύξηση των εισαγωγών αγαθών (ως υπηρεσία οι εισαγωγές συνέχισαν να πέφτουν). 
 
Αναµένεται η βαθµιαία αποκατάσταση  των εισαγωγών και εξαγωγών να συνεχιστεί, αν και 
σε έναν µειωµένο ρυθµό σε σύγκριση µε Q2 το 2010. Εντούτοις, το εµπόριο θα είναι 
υψηλότερο σε σύγκριση µε τα πολύ χαµηλά επίπεδα που καταγράφονται το 2009, όταν 
επηρεάστηκαν άσχηµα οι όγκοι από έναν συνδυασµό χαµηλωµένης εγχώριας ζήτησης και 
συρρίκνωσης του γενικού εµπορίου. Πράγµατι, ο όγκος των εξαγωγών µειώθηκε κατά µέσον 
όρο κατά 20.3% το 2009, ενώ οι εισαγωγές πήγαν κάτω κατά 18.8%, οδηγώντας σε µια 
αρνητική καθαρή συµβολή εξαγωγών στο ΑΕΠ 2.9 ποσοστιαίων µονάδων (PP), η πρώτη 
αρνητική συµβολή από το 2005. Συνολικά το 2010, αναµένεται αύξηση εξαγωγής, που 
αυξάνεται κατά µέσον όρο κατά 5.4% και 3.8% αντίστοιχα. Εν τω µεταξύ, το 2011, το 
εµπόριο είναι πιθανό να χάσει κάποια ορµή λόγω της πιο αδύνατης εξωτερικής ζήτησης. 
Υπολογίζεται ότι οι εξαγωγές και οι εισαγωγές είναι πιθανό να αυξηθούν κατά 4.8% και 



     

 

3.6% αντίστοιχα, 
οδηγώντας τις καθαρές εξαγωγές  να συµβάλουν σχεδόν 1pp  στην πραγµατική αύξηση ΑΕΠ. 
 

 
 
Ανεργία 
 
Μια γρήγορη αύξηση στην ανεργία από το 2009 συνεχίζει να θέτει έναν ιδιαίτερο κίνδυνο 
για την αποκατάσταση της ιδιωτικής κατανάλωσης στη Φινλανδία. Αν και η αγορά εργασίας 
έχει γίνει αρκετά λιγότερο άκαµπτη τα τελευταία χρόνια (µε την ανεργία που µειώνεται σε 
χαµηλό όπως 6.4% το 2008), η οικονοµική δραστηριότητα και µια σηµαντική επιδείνωση 
στις επιχειρησιακές προοπτικές έφεραν µια έντονη άνοδο στην ανεργία. Σύµφωνα µε τα 
εποχιακά εναρµονισµένη µε την EU δεδοµένα , η φινλανδική ανεργία αυξήθηκε σε 8.8%  το 
∆εκέµβριο 2009, πριν από να υποχωρήσει ελαφρώς καθ' όλη τη διάρκεια των πρώτων εννέα 
µηνών του 2010, στο 8.3% τον Αύγουστο και Σεπτεµβρίου 2010 (τα πιο πρόσφατα διαθέσιµα 
στοιχεία). Αναµένεται αυτό το επίπεδο ανεργίας να συνεχιστεί πέρα για το υπόλοιπο του 
έτους, µε µια ουσιαστικότερη αποκατάσταση απίθανη τουλάχιστον µέχρι το 2011. Υπό αυτήν 
τη µορφή, πιστεύουµε ότι το µέσο ποσοστό ανεργίας για το 2010 θα είναι περίπου 8.5%, πριν 
να µειωθεί περαιτέρω σε 8.3% το 2011. 
 
Εκτός από την υψηλή ανεργία, η φινλανδική αγορά εργασίας έχει επίσης διάφορα δοµικά 
προβλήµατα, τα οποία µπορούν να παρουσιάσουν σοβαρά εµπόδια στην προσπάθεια να 
βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της Φινλανδίας και να µειωθεί η ανεργία στο 
µέσοµακροπρόθεσµο (που είναι κρίσιµο λαµβάνοντας υπόψη το γηράσκοντα πληθυσµό της 
χώρας. Τα δοµικά προβλήµατα περιλαµβάνουν: 
 
Ανταγωνιστικότητα αµοιβών: Οι φινλανδικές δαπάνες εργασίας έχουν αυξηθεί γρηγορότερα 
από το µέσο όρο της ευρωζώνης, λόγω της χρήσης των συλλογικών συµβάσεων εργασίας 
όταν διαπραγµατεύονται τις ανόδους µισθών. Το 2009, η συνοµοσπονδία των εργοδοτών 
πρότεινε τη χρήση «πρότυπο των αµοιβών», το οποίο είναι συλλογική σύµβαση εργασίας 
όπου οι αυξήσεις αµοιβής στο πρώτο έτος θα αποφασίζονταν σε εθνικό επίπεδο, ενώ οι 
άνοδοι αµοιβής για τα επόµενα έτη θα συζητιόνταν χωριστά στο επίπεδο επιχείρησης  
εντούτοις, τα συνδικάτα απέρριψαν αυτό το πρότυπο. Επιπλέον, οι διαπραγµατεύσεις 
αµοιβών στο τοπικό επίπεδο του δηµόσιου τοµέα έχουν ανασταλεί, λαµβάνοντας υπόψη τη 
δύσκολη θέση των προϋπολογισµών των δήµων. Τα συνδικάτα αναµένουν σχετικά µε την 



     

 

κατεύθυνση της οικονοµίας 
πριν αρχίζουν ένα νέο σύνολο συµφωνιών διαπραγµάτευσης αµοιβών. 
 
Συνδικάτα: Τα φινλανδικά συνδικάτα επιδρούν περισσότερο από τα αντίστοιχά τους σε άλλα 
βιοµηχανοποιηµένα κράτη Γενικά, οι σχέσεις εργασίας οφείλονται στη συναινετική φύση 
των συµφωνιών: η κυβέρνηση κρατά τις ενώσεις ενήµερες για τις αποφάσεις οικονοµικής 
πολιτικής και ανταµείβει συχνά τη µετριοπάθεια αµοιβών µε τις περικοπές φόρου 
εισοδήµατος.  Εντούτοις, έχουν υπάρξει µερικά παραδείγµατα σοβαρών διαφωνιών στο 
παρελθόν, τα οποία οδήγησαν σε παρεµπόδιση της λειτουργίας σε κάποιους τοµείς.. 
Παραδείγµατος χάριν, το Μάρτιο 2010 επτά φινλανδικοί λιµένες (συµπεριλαµβανοµένου του 
Ελσίνκι και Hanko) έκλεισαν για 16 ηµέρες απεργίας λόγω απεργιών. Αυτό είχε επιπτώσεις 
στις περισσότερες διακινήσεις αγαθών, προκαλώντας καθυστερήσεις στις παραδόσεις. 
 
Πληθωρισµός 
 
Οι φινλανδικές αυξήσεις τιµών διάθεσης στην κατανάλωση, σύµφωνα µε εναρµονισµένα µε 
ΕΕ στοιχεία, παρέµειναν σχετικά ελεγχόµενες τους πρώτους εννέα µήνες του 2010, µε το 
∆είκτη Τιµών Καταναλωτή να αυξάνεται κατά 1.4% (y/y) το Σεπτέµβριο. Αυτό το επίπεδο 
ανόδων τιµών παρέµεινε σχεδόν αµετάβλητο από την έναρξη του έτους, και αντιπροσωπεύει 
µια µείωση σε σύγκριση µε τις αυξήσεις τιµών διάθεσης στην κατανάλωση το 2009 (όταν 
υπολόγισε κατά µέσο όρο ο πληθωρισµός 1.6%). Παρόµοιος µε τους προηγούµενους µήνες, 
ο πληθωρισµός οδηγήθηκε από τις υψηλότερες τιµές της ενέργειας, των υγρών καυσίµων, 
των ιδιοκατοικηµένων κατοικιών και της ακίνητης περιουσίας, ενώ οι µειωµένες τιµές των 
τροφίµων, του καπνού και του οινοπνεύµατος συγκράτησαν τον πληθωρισµό σε ένα 
µετριότερο επίπεδο. 
 
Τα επίπεδα πληθωρισµού ωθήθηκαν από ένα υψηλότερο ποσοστό Φ.Π.Α, το οποίο αυξήθηκε 
1% τον Ιούλιο. Εντούτοις, ο αντίκτυπος της αύξησης στο ποσοστό Φ.Π.Α  έχει συγκρατηθεί 
από την περικοπή από 22% σε 13% στο Φ.Π.Α που επιβάλλεται στα εστιατόρια και τα µη 
οινοπνευµατούχα ποτά. Αν και τώρα ελαφρώς ανοδική τάση, αναµένεται ότι ο φινλανδικός 
πληθωρισµός θα παραµείνει µέτριος στο κοντινό µέλλον, κυρίως λόγω της συνεχιζόµενης 
αδύνατης εγχώριας ζήτησης.  Επιπροσθέτως, αναµένεται η ΕΚΤ να κρατήσει τα βασικά 
επιτόκιά της στο τρέχον χαµηλό επίπεδο και το 2011, µειώνοντας κατά συνέπεια τις 
πληθωριστικές πιέσεις περαιτέρω, δεδοµένου ότι οι δαπάνες εξυπηρέτησης δανείων 
διαδραµατίζουν έναν µεγάλο ρόλο στον καθορισµό του πληθωρισµού στη Φινλανδία (λόγω 
του υψηλού επιπέδου της οικιακής υποχρέωσης). 
 



     

 

 
 
 
 
 
Οικονοµική πολιτική 
 
Η φινλανδική κυβέρνηση ασκεί γενικά µια συνετή φορολογική πολιτική  λόγω µιας 
απότοµης οικονοµικής συστολής το 2009, η θέση των δηµόσιων οικονοµικών επιδεινώθηκε 
σηµαντικά. Από το 2011, η χώρα θα αρχίσει µια βαθµιαία φορολογική πορεία 
σταθεροποίησης, αλλά δεν θα είναι τουλάχιστον µέχρι το µεσοπρόθεσµο ότι ένα πλεόνασµα 
προϋπολογισµών επιτυγχάνεται πάλι. Εν τω µεταξύ, ως µέλος της ευρω-ζώνης, η Φινλανδία 
δεν έχει καµία νοµισµατική δικής της  πολιτική  και τα επιτόκια τίθενται από την ΕΚΤ για τη 
ζώνη συνολικά. 
 
∆ηµοσιονοµική πολιτική 
 
Η κυβέρνηση εφαρµόζει γενικά µια συνετή φορολογική πολιτική, µε τον προϋπολογισµό που 
φθάνει σε ένα µέσο πλεόνασµα επάνω από 4.0% του ΑΕΠ στη δεκαετία έως 2008. 
Εντούτοις, η ισχυρή θέση των δηµόσιων οικονοµικών επιδεινώθηκε αισθητά το 2009 λόγω 
µιας οικονοµικής συστολής και του κυβερνητικού απέραντου φορολογικού ερεθίσµατος. Τα 
µέτρα στον προϋπολογισµό του 2009, αξίας συνολικά EUR3bn (ή περίπου 1.7% του ΑΕΠ) 
περιλαµβάνουν: φορολογικές µειώσεις  πρόσθετα κεφάλαια για την κατασκευή, τα 
προγράµµατα ανακαίνισης, και τις επενδύσεις στην υποδοµή µεταφορών  και µια µείωση των 
συνεισφορών κοινωνικής ασφάλειας εργοδοτών, προκειµένου να χαµηλωθούν οι δαπάνες 
εργασίας. Αυτό έφερε τον προϋπολογισµό δηµόσιας διοίκησης σε ένα έλλειµµα 2.5% του 
ΑΕΠ το 2009. 
 
Το σχέδιο προϋπολογισµού για το 2011 έβαλε το φορολογικό έλλειµµα σε EUR8.7bn 
(ισοδύναµο σε περίπου 1.3% του ΑΕΠ το 2011) µε τα έξοδα να πέφτουν κατά 4.0% από το 
2010 σε EUR50.4bn, και τα εισοδήµατα να φθάσουν σε EUR52.5bn, µια άνοδος 3%. Οι 
περικοπές στα φορολογικά έξοδα θα εστιάσουν πρώτιστα στην άρση των αγορά-ενισχυτικών 



     

 

µέτρων 
ερεθισµάτων εργασίας, και τη βελτίωση της παραγωγικότητας στο δηµόσιο τοµέα. Εν τω 
µεταξύ, η πλευρά εισοδήµατος αναµένεται να ωθηθεί από τα υψηλότερα έσοδα ενεργειακού 
φορολογικού (που υπολογίζονται να εισφέρουν EUR750m στα εισοδήµατα 
προϋπολογισµών), ενώ µια αύξηση σχεδόν 8.0% στη γενική είσπραξη φόρων πρέπει να 
παραχθεί από τον υψηλότερο Φ.Π.Α και την προγραµµατισµένη φορολογική µεταρρύθµιση 
για το 2011. Μια πρόκληση για τα επόµενα δύο έτη θα είναι να παγιωθούν τα δηµόσια 
οικονοµικά περαιτέρω, λαµβάνοντας υπόψη την εύθραυστη φύση της οικονοµικής 
ανάκαµψης στη Φινλανδία καθώς επίσης και τις δυσµενείς δηµογραφικές εξελίξεις. Υπό 
αυτήν τη µορφή πιστεύεται  ότι ένα πλεόνασµα είναι απίθανο να επιτευχθεί πριν από το 
µεσοπρόθεσµο. Ακόµη και οι κυβερνητικές προβλέψεις για το 2011 φαίνονται µάλλον 
αισιόδοξες  λαµβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα της παγκόσµιας αποκατάστασης (ειδικά 
λαµβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή κρίση χρέους) πιστεύεται ότι τα δηµόσια οικονοµικά θα 
παρουσιάσουν µια πιο αδύνατη θέση το 2011. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις, το 
δηµοσιονοµικό έλλειµµα είναι πιθανό να φθάσει σε 2.0% του ΑΕΠ. 
 

 
 
Θετικά, το δηµόσιο χρέος της Φινλανδίας είναι χαµηλό σε σύγκριση µε άλλες ευρωπαϊκές 
οικονοµίες, λόγω της  σταθεροποίησης µέτρων χρέους στα έτη ισχυρής οικονοµικής 
ανάπτυξης. Η σταθεροποίηση των δηµοσίων χορηγήσεων από τη δεκαετία του '90 έχει 
επιτύχει µια σηµαντική µείωση του δηµόσιου χρέους, το οποίο µειώθηκε από 58.0% του 
ΑΕΠ το 1994 σε 33.4% το 2008. Εντούτοις, λόγω της ανάγκης για  νέο δανεισµό (όπως τα 
εισοδήµατα προϋπολογισµών υπολείπονται των αυξανόµενων εξόδων) ο καθαρός δανεισµός 
τίθεται ως στόχος να φθάσει σε EUR11.3bn το 2010 και EUR8.0bn το 2011. Αυτό θα πρέπει 
να χρηµατοδοτηθεί από τη δηµιουργία πρόσθετου δηµόσιου χρέους που, σύµφωνα µε  
προβλέψεις , θα αυξηθεί από 43.8% του ΑΕΠ το 2009 σε περίπου 50.0% κατά τα τέλη 
του2011. Εντούτοις, είναι ακόµα µέσα στο σύνολο ορίου 60.0% από το σύµφωνο 
σταθερότητας και ανάπτυξης της ΕΕ, ενώ οι κίνδυνοι πτώχευσης από τη Φινλανδία 
περιορίζονται από το γεγονός ότι το χρέος της χώρας είναι ακόµα συγκριτικά χαµηλό.  
 
Νοµισµατική πολιτική 



     

 

 
Η Φινλανδία έχει εκχωρήσει τη νοµισµατική χάραξη πολιτικής στην ΕΚΤ, η οποία στοχεύει 
πρώτιστα να προστατεύσει τη σταθερότητα τιµών στην ευρω-ζώνη. Η νοµισµατική πολιτική 
της ΕΚΤ θα εστιάσει σε δύο βασικές περιοχές το 2010-11: να βρει µια µέση λύση µεταξύ των 
κινδύνων για την οικονοµική ανάκαµψη στην ευρω-ζώνη (που έχει ωθηθεί από τα χαµηλά 
επιτόκια) και των πληθωριστικών κινδύνων  και στην ώθηση της ρευστότητας στο 
οικονοµικό σύστηµα (ειδικά λαµβάνοντας υπόψη την κυρίαρχη κρίση χρέους). 
 
Σε σχέση µε τους πληθωριστικούς κινδύνους, η τράπεζα συνεχίζει να θεωρεί τις προοπτικές 
πληθωρισµού µέτριες µεσοπρόθεσµα. Το Σεπτέµβριο 2010, το µέσο ποσοστό πληθωρισµού 
της ευρω-ζώνης έφθασε σε 1.8%, ακόµα κάτω από το στόχο της ΕΚΤ `κοντά, αλλά κάτω από. 
Αναµένεται το µέσο όρο να παραµείνει κάτω από 2% το 2010-11 (λαµβάνοντας υπόψη τις 
περιλαµβανόµενες πιέσεις  εγχώριων τιµών ανάµεσα σε µια κατακτηµένη οικονοµική 
ανάκαµψη σε Ευρώπη), µη δίνοντας κατά συνέπεια  λόγο για την ΕΚΤ να αυξήσει το βασικό 
της επιτόκιό από το τρέχον χαµηλό 1.00%. Η πρόβλεψή είναι ότι η ΕΚΤ δεν θα αρχίσει να 
αυξάνει το ποσοστό αυτό έως το δεύτερο εξάµηνο του 2011 (ενδεχοµένως παίρνοντας το σε 
1.50% από τα τέλη του2011), όταν εχουν αυξηθεί οι πληθωριστικές προσδοκίες εξαιτίας των 
ισχυρότερων παγκόσµιων πιέσεων των τιµών και τα αποτελέσµατα της έµµεσης φορολογίας 
ανάµεσα στη φορολογική σταθεροποίηση. 
 
Όσον αφορά την οικονοµική σταθερότητα, τα µεταβλητά µέτρα της ΕΚΤ για να διευκολύνει 
τους περιορισµούς ρευστότητας στην οικονοµία (αµέσως µετά τη παγκόσµια οικονοµική 
κρίση) έχουν περιλάβει: η παροχή απεριόριστης ρευστότητας στα επιτόκια των µίας 
εβδοµάδας δηµοπρασίών,  η παροχή δανεισµού έκτακτης ανάγκης σε ένα µειωµένο ποσοστό 
ποινικής ρήτρας  και η αγορά των καλυµµένων δεσµών. Αυτά τα µέτρα έχουν υποστηρίξει το 
δανεισµό τραπεζών µε να ωθήσουν κάτω τα ολονύκτια και πιο µακροπρόθεσµα επιτόκια 
αγοράς. Αυτό, στη συνέχεια, στήριξε την αρχή µιας αποκατάστασης σε Ευροζώνη από τα 
µέσα του2009. Εντούτοις, η έρευνα δανεισµού τραπεζών της ΕΚΤ για Q2 το 2010 δείχνει ότι 
οι τράπεζες συνέχισαν να σφίγγουν τα πιστωτικά πρότυπα για τις εταιρίες και τις οικογένειες. 
 
Το ∆εκεµβρίο του 2009 η ΕΚΤ άρχισε να αποσύρει µέτρα της για πιστωτική διευκόλυνση. Η 
τράπεζα ανησυχεί για τον κίνδυνο αυξανόµενου πληθωρισµού και την ανάπτυξη «φούσκας» 
των τιµών των ακινήτων εάν τα νοµισµατικά µέτρα κρατιούνται σε ισχύ για υπερβολικά 
µεγάλο χρονικό διάστηµα. Εντούτοις, σε απάντηση στην κρίση χρέους σε µερικές 
περιφερειακές χώρες ευρω-ζώνης (ιδιαίτερα την Ελλάδα) η ΕΚΤ έσπισε τα περαιτέρω µη 
συµβατικά µέτρα Μαΐου 2010. Κατ' αρχάς, η τράπεζα αποφάσισε να βοηθήσει σε σχέση µε 
τους κινδύνους ρευστότητας, έτσι ώστε το δηµόσιο χρέος να µπορεί να χρησιµοποιηθεί από 
τα πιστωτικά ιδρύµατα να έχουν πρόσβαση στο δανεισµό από την ΕΚΤ.  
 
Η παρούσα απόφαση είναι µια ανακούφιση για τις ελληνικές και άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες 
(ειδικά εκείνοι που κρατούν ένα µεγάλο µερίδιο του ελληνικού κυβερνητικού χρέους). 
∆εύτερον, η ΕΚΤ επανεισήγαγε τις απεριόριστες προσφορές της τρίµηνης και εξάµηνης 
ρευστότητας. Τρίτον, η τράπεζα αποφάσισε να επανενεργοποιήσει τις ανταλλαγές 
ρευστότητας FX, ιδιαίτερα µε την αγορά των δολαρίων ΗΠΑ σε αντάλλαγµα των ευρώ. Αυτό 
το µέτρο έχει βοηθήσει στην πρόσβασης των τραπεζών σε δανεισµό δολαρίων ευκολότερα 
µέσω της ΕΚΤ. Τέλος, η ΕΚΤ ανήγγειλε ότι θα άρχιζε να αγοράζει δηµόσιο χρέος (ιδιαίτερα 
της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας) για να 
διευκολύνει από τους κινδύνους ρευστότητας περαιτέρω. Αυτό το µέτρο είναι 
αµφισβητούµενο δεδοµένου ότι απειλεί να συµβιβάσει την πολιτική ουδετερότητα της ΕΚΤ. 



     

 

 
 
 

 
 
Συνολικά, τα µέτρα πιστοτικής διευκόλυνσης της ΕΚΤ έχουν καταδείξει ότι η τράπεζα έχει 
στη διάθεσή της ένα περιεκτικό κουτί εργαλείων για να διευκολύνει τους περιορισµούς 
ρευστότητας στην ευρω-ζώνη. Χωρίς τα µέτρα της ΕΚΤ, είναι πιθανό ότι η τρέχουσα 
αστάθεια στις µετοχέσ, την πίστωση και τις αγορές χρηµάτων θα ήταν ακόµα υψηλότερη. 
Αναµένεται ότι η ΕΚΤ θα  αποσύρει τα µη συµβατικά µέτρα της µόνο αργά και βαθµιαία, και 
θα µπορούσε ακόµη και να τα επεκτείνει έως ότου προκύπτουν τα σηµάδια µιας σταθερής 
επιστροφής στην οικονοµική σταθερότητα. Αυτό σηµαίνει ότι η νοµισµατική πολιτική θα 
παραµείνει ευρέως ενθαρρυντική για τη σταθερότητα χρηµατοοικονοµικού τοµέα το 2010-
11. 
 
Εξωτερικός Οικονοµικός Κίνδυνος 
 
Μετά από την υιοθέτηση της Φινλανδίας του ευρώ, το ισοζύγιο πληρωµών δεν έχει 
επιπτώσεις πλέον στην κατεύθυνση των πολιτικών της νοµισµατικής και συναλλαγµατικής 
ισοτιµίας. Οι τρέχουσες συναλλαγές και οι ροές κεφαλαίου ασκούν αµελητέα επίδραση στην 
ευρώ- ανταλλαγή νοµισµάτων και τα επιτόκια. Εξ αιτίας της απουσίας κινδύνου µεταφοράς 
νοµίσµατος µέσα σε µια ένωση νοµίσµατος (και το γεγονός ότι Ευροςζώνη είναι µεγάλος 
πιστωτής έναντι του υπόλοιπου κόσµου) οποιοδήποτε έλλειµµα τρέχοντος απολογισµού που 
αντιµετωπίζεται από τη Φινλανδία δεν θα θέσει οποιεσδήποτε δυσκολίες χρηµατοδότησης. 
 
Εξωτερικοί Λογαριασµοί 
 
Τρέχων λογαριασµός 
 
Αν και ο τρέχων λογαριασµός κυµαίνεται από χρόνο σε χρόνο, έχει παραµείνει άνετα στο 
πλεόνασµα από το 1994. Οι βασικοί συνεισφέροντες στον τρέχοντα λογαριασµός είναι ο 



     

 

εµπορικός 
λογαριασµός αγαθών και ο καθαρός εισοδηµατικός λογαριασµός. Το πλεόνασµα στον 
εµπορικό λογαριασµός εµπορευµάτων έχει προκύψει από την αύξηση εξαγωγής που ξεπερνά 
την εισαγωγή, δεδοµένου ότι οι πωλήσεις προς εξαγωγή έχουν ωφεληθεί από τον ισχυρό 
προσανατολισµό της Φινλανδίας προς τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και IT (µε τη Nokia 
που είναι ο πρωτοπόρος στην αγορά,). Εν τω µεταξύ, τα ουσιαστικά κέρδη από τις 
φινλανδικές επιχειρήσεις έχουν εκπατριστεί τακτικά, και έχουν επιστραφεί στη χώρα ως 
αρκετά µεγάλα µερίσµατα, πουα έχει επηρεάσει στον εισοδηµατικό λογαριασµό. 
 
Το πλεόνασµα τρέχοντος λογαριασµών ήταν σηµαντικά χαµηλότερο το 2009 από τα επίπεδα 
προ-κρίσης, λόγω ενός ουσιαστικά χαµηλότερου πλεονάσµατος στον εµπορικό λογαριασµό 
εµπορευµάτων (που µειώθηκε κατά περισσότερο από 50.0% καθώς οι όγκοι εξαγωγής πήγαν 
κάτω) και ένα αρχείο-υψηλό πλεόνασµα στον εισοδηµατικό λογαριασµό. Στη συνέχεια, τους 
πρώτους οκτώ µήνες του 2010, ο τρέχων λογαριασµός καταχώρησε ένα πλεόνασµα 
EUR1.2bn (ή USD1.7bn). Αυτό το αποτέλεσµα χαρακτηρίζει µια µετριοπάθεια προσβολών 
σε σύγκριση µε EUR1.3bn που καταγράφεται στην ίδια περίοδο 2009. Ο εµπορικός 
λογαριασµός εµπορευµάτων παρουσίασε µικρότερο πλεόνασµα απ'ό, τι το 2009, ακονίζοντας 
κάτω από 2.0bn τις Αυγούστου 2009 Ιανουαρίου σε ένα πλεόνασµα EUR1.6bn στην ίδια 
περίοδο 2010. Με τις εξαγωγές που αυξάνονται κατά µέσον όρο µέχρι το έτος 11.4% στο 
έτος (y/y) µεταξύ του Ιανουαρίου και του Αυγούστου του 2010 και οι εισαγωγές που 
κερδίζουν 13.7% y/y, το εµπορικό πλεόνασµα αγαθών µειώθηκε. Εν τω εταξύ, το πλεόνασµα 
στον λογαριασµό υπηρεσιών ενισχύθηκε σηµαντικά, ανερχόµενος σε EUR449m στο  έτος 
έως τον Αύγουστο 2010, επάνω από ένα EUR40m που καταγράφηκε µέχρι τον Αύγουστο 
2009. Αυτό αντισταθµίστηκε από ένα χαµηλότερο πλεόνασµα στον εισοδηµατικό 
λογαριασµό (κάτω από κοντά 18.6% y/y) ως αποτέλεσµα των χαµηλότερων κερδών και των 
µερισµάτων που επαναπατρίζονται από τις φινλανδικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τη 
µειωµένη αποστολή προς τη Φινλανδία από τις ξένες επιχειρήσεις. 
. 

 
 
Οι οικονοµικές και κύριες εκροές έχουν υπερβεί τις εισροές τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι 
µια φυσική συνέπεια της ανακύκλωσης των πλεονασµάτων τρέχοντος λογαριασµού υπό 
µορφή επιστροφών χρέους και της απόκτησης των υπερπόντιων κεφαλαίων, συνήθως από 
τους θεσµικούς επενδυτές (συνταξιοδοτικά κεφάλαια, τα αµοιβαία κεφάλαια και τις 
ασφαλιστικές εταιρείες). Αυτό περιλαµβάνει και τις άµεσες επενδύσεις και την αγορά ξένων 



     

 

µετοχών και άλλων 
πχαρτοφυλακίων.Εντούτοις, η επιστροφή ενός µεγάλου ποσοστού των εξωτερικών στοιχείων 
του παθητικού της Φινλανδίας από τους ιδιωτικούς οφειλέτες έχει οδηγήσει γρήγορη πρώση 
εισροών κεφαλαίου το 2010, οι οποίες αναµένεται να παραµείνουν σε µέτριο επίπεδο κατά 
τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψής. 
 
Εξωτερικό χρέος και ρίσκο αθέτησης 
 
Η συµµετοχή της Φινλανδίας στην ευρω-ζώνη σηµαίνει ότι η χώρα είναι απίθανο να 
αθετήσει στο χρέος της λόγω της υπονοούµενης πρόσβασης στα αποθέµατα FX της ΕΚΤ. 
Εντούτοις, ακόµα κι αν η Φινλανδία δεν ήταν µέλος Ευροζώνης , ο κίνδυνος αθέτησης σε 
εξωτερικές υποχρεώσεις θα ήταν αµελητέος. Ως συνέπεια τα µεγάλα πλεονάσµατα τρέχοντος 
λογαριασµού που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια, ξένο χρέος της Φινλανδίας έχουν 
µειωθεί ουσιαστικά . Αυτό, µαζί µε την υγιή οικονοµική θέση της Φινλανδίας και τις 
κυβερνητικές προβλέψεις, , πρέπει να εξασφαλίσει πολύ καλές πιστωτικές εκτιµήσεις στις 
υποχρεώσεις χρέους της Φινλανδίας πέρα από το µέσο στο µακροπρόθεσµο, ακόµη και χωρίς 
ιδιότητα µέλους ευρω-ζώνης. Επιπλέον, η χώρα τακτικά αξιολογείται µε ΑΑΑ εκτιµήσεις από 
τους διάφορους οίκους αξιολόγησης. 
 
Εν τω µεταξύ, σύµφωνα µε την τράπεζα της Φινλανδίας, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της 
χώρας αυξήθηκε κατά τη διάρκεια Q2 του 2010 σε EUR302.2bn, επάνω από EUR286.6bn 
στα τέλη τουQ1  εντούτοις, θετικά, η αναλογία στο ΑΕΠ έχει ακονίσει κάτω σε 167.5%, από 
173.2% Q1. Αν και αυτό είναι ακόµα ένα υψηλό επίπεδο του εξωτερικού χρέους (από τα 
ιστορικά πρότυπα) το µεγαλύτερο µερίδιο του χρέους κρατείται από τον  τραπεζικό τοµέα, ο 
οποίος έχει δανειστεί εκτενώς από το εξωτερικό τα τελευταία χρόνια προκειµένου να ωθηθεί 
η ρευστότητα στην εγχώρια αγορά. Η δεύτερη µεγαλύτερη συµβολή στο γενικό χρέος είναι 
χρέος δηµόσιας διοίκησης, το οποίο έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια του 2009 και του 2010 για 
να χρηµατοδοτήσει το έλλειµµα του δηµόσιου τοµέα.  
 

 
 



     

 

Η υιοθέτηση του ευρώ 
συνεπαγόταν τη µεταφορά των αποθεµάτων FX από την τράπεζα της Φινλανδίας στην ΕΚΤ. 
Κατά συνέπεια, µερικά συµβατικά µέτρα της γενικής εξωτερικής ρευστότητας (τέτοιες ως 
κάλυψη εισαγωγών) τώρα φέρνουν λίγη αξία σε εθνικό επίπεδο. Λαµβάνοντας υπόψη την 
υποστήριξη των συνδυασµένων επιφυλάξεων Ευρωζώνης και της πρόσβασης της Φινλανδίας 
στις κύριες αγορές ευροζώνης  (όπου µπορεί να δανειστεί µε ευνοϊκούς όρους χωρίς να 
υποστεί τον κίνδυνο συναλλαγµατικής ισοτιµίας), η τράπεζα της Φινλανδίας έχει λίγη 
ανάγκη να διατηρήσει τα ουσιαστικά επίπεδα αποθεµάτων. 
 
 
Η Φινλανδία υιοθέτησε το ευρώ το 1999. Από τα µέσα Ιουνίου 2010 το ευρώ έχει ανατιµηθεί 
σηµαντικά, αντιστρέφοντας την τάση υποτίµησης στις αρχές του 2010, αφού οι ανησυχίες 
χρέους στην ευρω-ζώνη (που είναι ιδιαίτερα επικρατούσες στην Ελλάδα) έχουν ελαφρώς 
εξοµαλυνθεί, και τα ποσοτικά µέτρα στις ΗΠΑ έχουν βοηθήσει το δολάριο ΗΠΑ και τα 
σχετικά νοµίσµατα. Κατά συνέπεια, η συναλλαγµατική ισοτιµία µειώθηκε  σε EUR0.70: ∆ολ 
ΗΠΑ το Νοέµβριο 2010 από τετραετή χαµηλό EUR0.84: ∆ολ ΗΠΑ τον Ιούνιο, που 
παρουσιάζει γενική τάση εκτίµησης στο µέσο όρο του 2009 (EUR0.72: ∆ΟΛ ΗΠΑ), παρά τη 
µεγάλη αστάθεια. Επιπλέον, οι ανανεωµένες ανησυχίες για κρίση χρέους στην ευρω-ζώνη 
(λαµβάνοντας υπόψη τις προβληµατικές τράπεζες της Ιρλανδίας) άσκησαν την προς τα κάτω 
πίεση στο ευρώ πάλι, που οδηγεί σε µια ευρώ- ανατίµηση και ανανέωσαν την αστάθεια 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας το πρώτο µισό του Νοεµβρίου. 
 
Ο βασικός κίνδυνος για τη σταθερότητα συναλλαγµατικής ισοτιµίας το 2010-11 προέρχεται 
από δύο διαφορετικές πιέσεις: αφ' ενός, τα προβλήµατα χρέους στις περιφερειακές χώρες 
ευρω-ζώνης (Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ελλάδα) θα ασκήσουν πιέσεις υποτίµησης στο 
ευρώ αλλά, αφ' ενός, οι δυσµενείς πολιτικές νοµισµατικής και συναλλαγµατικής ισοτιµίας 
στις χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε µια περαιτέρω ευρώ- 
ανατίµηση  κατά συνέπεια η αστάθεια θα παραµείνει υψηλά. 
 
Όσον αφορά στις ελληνικές και ιρλανδικές κρίσεις χρέους, αναµένεται η αστάθεια 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας να παραµείνει, παρά την υιοθέτηση ενός µεγάλου πακέτου 
διάσωσης από την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ∆ΝΤ (άξιες γύρω από EUR750bn) Μαΐου 2010, 
καθώς επίσης και τα µεµονωµένα σχέδια διάσωσης για την Ελλάδα (επίσης το Μάιο) και την 
Ιρλανδία (το Νοέµβριο) για να ανακουφιστούν οι κινδύνους χρηµατοδότησης χρέους στην 
Ευρωζώνη. Το ευρώ µπορεί να υποτιµηθεί αισθητά στο κοντινό µέλλον εάν οι φόβοι πέρα 
από τη σταθερότητα κυρίαρχου χρέους και οικονοµικού τοµέα διαδοθούν στην Πορτογαλία, 
την Ισπανία και ενδεχοµένως ακόµη και την Ιταλία. Εν τω µεταξύ, η κύρια πηγή πίεσης θα 
προέλθει από τις αποκλίσεις στις πολιτικές νοµισµατικής και συναλλαγµατικής ισοτιµίας 
µεταξύ Ευρωζώνης και των χωρών όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ιαπωνία και η Βραζιλία. 
Παραδείγµατος χάριν, επεκτατικές νοµισµατικές πολιτικές στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, τους 
φόρους στις ξένες εισροές στη Βραζιλία, καθώς επίσης και την απροθυµία της Κίνας στην 
περαιτέρω αύξηση η ευελιξία νοµίσµατός της, έχει όλη την υποστηριγµένη ανοδική πίεση 
στο ευρώ από τα µέσα του2010.  
 
∆εδοµένου ότι η ΕΚΤ είναι περιορισµένη στη δυνατότητά της να επηρεάσει τη 
συναλλαγµατική ισοτιµία, υπάρχει κίνδυνος ότι η αστάθεια του ευρώ θα µπορούσε να 
εµµείνει δεδοµένου ότι άλλες χώρες προσπαθούν να αποκοµίσουν ένα πλεονέκτηµα 
ανταγωνιστικότητας µέσω των πολιτικών νοµισµατικής και συναλλαγµατικής ισοτιµίας. Εν 
τω µεταξύ, αν και αναµένεται µόνο µέτρια οικονοµική ανάπτυξη της ευρω-ζώνης (1.6% το 



     

 

2010 και 1.4% το 2011) η 
αποκατάσταση στις ΗΠΑ θα κατακτηθεί οµοίως και τα επιτόκια στις ΗΠΑ είναι πιθανό να 
παραµείνουν σε χαµηλότερο επίπεδο απ'ό, τι στην ευρω-ζώνη για µια παρατεταµένη χρονική 
περίοδο. Η διάφορά επιτοκίων (spread) µεταξύ της ευρω-ζώνης και των αµερικανικών 
επιτοκίων θα µπορούσε να υποστηρίξει µια περαιτέρω ευρο- ανατίµηση το 2011. 
 
Εξισορροπώντας, αναµένεται  η συναλλαγµατική ισοτιµία να υποτιµηθεί µόνο ελαφρώς προς 
το τέλος του έτους από τα ανυψωµένα επίπεδά της το Νοέµβριο, που φθάνουν σε έναν µέσο 
όρο EUR0.75: ∆ολ ΗΠΑ το 2010, αλλά υπάρχει πολλή αβεβαιότητα όσον αφορά το 2011. 
Αναµένονται οι δυνάµεις πίσω από την ανατίµηση για να ξεπεράσουµε τις πιέσεις  
υποτίµησης. Η καθαρή επίδρασης είναι µια µέτρια ευρώ- εκτίµηση για ο µέσο όρο γύρω από 
EUR0.70: ∆ολ ΗΠΑ το 2011, δηλ. κοντά στις ιστορικές αιχµές του το 2008 (EUR0.68: ∆ΟΛ 
ΗΠΑ) και 2009 (EUR0.72: ∆ΟΛ ΗΠΑ). Παραµένει ο κίνδυνος περαιτέρω αστάθειας  
βραχυπρόθεσµα, που θα µπορούσε να αποδυναµώσει την προβλεψιµότητα στις συναλλαγές 
εµπορίου και επένδυσης µε τις επιχειρήσεις στην ευρω-ζώνη. Η αντισταθµιση κινδύνου 
(hedging) νοµίσµατος είναι µια χρήσιµη στρατηγική για τις επιχειρήσεις από τα υψηλά 
επίπεδα αστάθειας. 
 

 
 

 
Εµπορικός Κίνδυνος 
 
Η προοπτική για την απόδοση επιχειρήσεων στη Φινλανδία παραµένει εύθραυστη, λόγω ενός 
συνδυασµού χαµηλής παραγωγής, αδύνατες πιστώσεις και αβεβαιότητα για τη 
βραχυπρόθεσµη οικονοµική προοπτική. Θετικά, µια ισχυρή αναπήδηση στην εξαγωγική 
ζήτηση από Q2 το 2010 και µετά, έχει οδηγήσει την παραγωγή στον τοµέα της κατασκευής. 
Πράγµατι, ο δείκτης όγκου της βιοµηχανικής παραγωγής αυξήθηκε  2.5% και 1.2% στο µήνα 
στους ς τον Αύγουστο και Σεπτέµβριο 2010 αντίστοιχα, ενώ στην περίοδο Απρίλιος-
Σεπτέµβριος είχε µια στερεά ετήσια αύξηση (y/y) 7.1%. Η αποκατάσταση οδηγήθηκε από τις 
περισσότερες κύριες βιοµηχανίες, ιδιαίτερα, µια στερεά αναπήδηση καταγράφηκε στο 



     

 

µέταλλο και τις χηµικές 
βιοµηχανίες. Αυτό έχει οδηγήσει επίσης στη µεγαλύτερη χρησιµοποίηση της παραγωγικής 
ικανότητας στην κατασκευή, η οποία πήγε µέχρι έναν µέσο όρο 75.5% Q3 (επάνω από 65.3% 
Q3 το 2009), ενώ σε διάφορες βιοµηχανίες το ποσοστό έφθασε επάνω από 80.0% (κοντά στο 
µακροπρόθεσµο µέσο όρο). 
 
Τα ισχυρά στοιχεία κατασκευών δεν εκπλήσσουν, λαµβάνοντας υπόψη µια στερεά 
αναπήδηση στις νέες παραγγελίες, η αξία των οποίων αυξήθηκε µέχρι σχεδόν ένα τέταρτο 
τον Αύγουστο (έναντι της ίδιας περιόδου το 2009), ωθώντας το γενικό αποτέλεσµα για την 
περίοδο Ιανουάριος-Αύγουστος σε µια άνοδο y/y 21.3%. Αυτό άσκησε επίσης θετική 
επίδραση στα επίπεδα εξαγωγής, που απεικονίζουν τον ισχυρό προσανατολισµό της 
φινλανδικής βιοµηχανίας προς τις ξένες αγορές. Πράγµατι, η αύξηση εξαγωγής υπολογίζεται 
κατά µέσο όρο 25.0% y/y µεταξύ Ιουνίου και, βελτίωση στην περίοδο Ιανουάριος-Μάρτιος 
που είχε 3% συστολή . Ανησυχητικά, η ισχυρή βασιµότητα στα έσοδα εξαγωγών προς την 
εξασφάλιση της περαιτέρω οικονοµικής επέκτασης δίνει έµφαση στον κίνδυνο χαµηλότερης 
ανάπτυξης στα τέλη του 2010 και στο 2011, καθώς η ζήτηση στις βασικές αγορές εξαγωγών 
θα χάσει την ορµή της. Πράγµατι, η βαθµιαία ενίσχυση του ευρώ στο 2011 θα προσκρούσει 
στις εξαγωγές στις χώρες έξω από την ευρωζώνη, ενώ η παγκόσµια ανάκαµψη σε διάφορες 
αναπτυγµένες οικονοµίες θέτει τους ιδιαίτερους κινδύνους για την επιχειρησιακή απόδοση 
της Φινλανδίας. Επιπλέον, οι διαπραγµατεύσεις για αυξήσεις αµοιβών και η επιβράδυνση της 
αύξησης παραγωγικότητας θα µπορούσαν να θέσουν περαιτέρω κινδύνους. 
 
Πιστωτικός Κίνδυνος 
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος θα παραµείνει αυξηµένος κατά τη διάρκεια της περιόδου των 
προβλέψεων. Οι επιχειρησιακές αποτυχίες αυξήθηκαν εµφανώς κατά τη διάρκεια του 2009, 
µε πάνω από 3.275 επιχειρήσεις που να έχουν κάνει αίτηση για πτώχευση, που 
αντιπροσωπεύει µια αύξηση περισσότερο από 25.0% κατά τη διάρκεια του 2008. Αν και τα 
στοιχεία από τις αρχές του 2010 παρουσίασαν κάποια µετριοπάθεια σε επίπεδα 2009, 
αναµένεται ο αριθµός επιχειρήσεων που κλείνουν να παραµείνει υψηλότερο από ότι στην 
περίοδο προ-κρίσης. Μια αύξηση στην καθυστέρηση πληρωµής (ειδικά από τις επιχειρήσεις 
που εδρεύουν στο εξωτερικό) δεν παρέχει πολλή υποστήριξη στις επιχειρήσεις που 
αγωνίζονται για τα κέρδη, ενώ η περιορισµένη πιστωτική διαθεσιµότητα µειώνει τις επιλογές 
των επιχειρήσεων για αναχρηµατοδότηση. 
 



     

 

 
 
Η πιστωτική διαθεσιµότητα παραµένει περιορισµένη, µε τα στοιχεία από την ΕΚΤ που 
δείχνουν ότι τα γενικά δάνεια στις µη-οικονοµικού κλάδου επιχειρήσεις σε Ευροζώνη 
αυξήθηκαν συγκρατηµένα (από 0.3%) για δεύτερο διαδοχικό µήνα τον Σεπτέµβριο, µετά από 
µια σειρά πτώσεων.  Εντούτοις, y/y η πίστωση ήταν ακόµα 0.6% χαµηλότερη. Εν τω µεταξύ, 
τα δάνεια στον ιδιωτικό τοµέα αυξήθηκαν 1.2%  y/y το Σεπτέµβριο. Αυτό αυξάνει τις ελπίδες 
ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες γίνονται βαθµιαία προθυµότερες να δανείσουν αλλά, σε 
σύγκριση µε τα ιστορικά πρότυπα, ο δανεισµός στις µη-οικονοµικού κλάδου επιχειρήσεις 
είναι ακόµα σχετικά χαµηλός και πιστεύεται ότι είναι απίθανο η ανοδική τάση να καθιερωθεί 
 κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψής. Επίσης συνεχίζει να είναι σηµαντική ανησυχία η 
γενική δυνατότητα  των τραπεζών να παράσχουν πίστωση για να υποστηρίξουν την 
οικονοµική δραστηριότητα, ιδιαίτερα στις περιφερειακές οικονοµίες της Ευρωζώνης. 
Συνεπώς, πιστεύουµε ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει τα µέτρα ρευστότητας έκτακτης ανάγκης της 
για αρκετό καιρό ακόµα, παρά τις συζητήσεις για µια στρατηγική εξόδου. 
 
Κίνδυνος χρηµατοπιστωτικών εταιρειών 
 
Σύµφωνα µε τις παγκόσµιες τάσεις, ο οικονοµικός κίνδυνος στη Φινλανδία έχει ανυψωθεί 
από το 2009, µετά από την οικονοµική κρίση. Τα κέρδη τραπεζών  παραµένουν χαµηλά (µε 
τα κέρδη προ φόρων για Q1 το 2010 σχεδόν 20% χαµηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο 
2009) ενώ το καθαρό εισόδηµα τραπεζών συνέχισε να µειώνεται. Το περιθώριο καταθέσεων 
συρρικνώθηκε σε σχεδόν µηδέν λόγω των χαµηλών επιτοκίων αγοράς και τον ανταγωνισµό 
για τις καταθέσεις. Τα περιθώρια δανεισµού ήταν επίσης σε πίεση (ιδιαίτερα στον τοµέα της 
κατοικίας), ενώ έλλειψη απαίτησης για εταιρικά δάνεια ώθησε τα περιθώρια στο ελάχιστο.  
 
Εντούτοις, ο κίνδυνος παραµένει χαµηλός συνολικά, ειδικά σε σύγκριση µε άλλες δυτικές 
 οικονοµίες. Οι τράπεζες εποπτεύονται σχετικά καλά και η επάρκεια τραπεζών είναι ακόµα 



     

 

 σχετικά καλή, ενώ το 
οικονοµικό σύστηµα είναι λιγότερα δανεισµένο σε σχέση µε τους εταίρους. Επιπλέον, οι 
φινλανδικές τράπεζες φαίνονται να έχουν πολύ περιορισµένη έκθεση στα sub-prime assets, 
µειώνοντας ουσιαστικά τους κινδύνους των πιθανών απωλειών και προβληµάτων 
ρευστότητας. Πράγµατι, η αναλογία των µη εξυπηρετούµενων δανείων στα συνολικά δάνεια 
(που Q1 το 2010 έφθασαν σε 0.7%) παραµένει µια από της χαµηλότερες στην ΕΕ (παρά το 
διπλασιασµό µεταξύ 2007 και 2010). Επιπλέον, η επάρκεια του φινλανδικού τραπεζικού 
τοµέα παρέµεινε υψηλή: οι τράπεζες έχουν ικανοποιητικό κεφάλαιο, και η πιστωτική 
ποιότητα είναι υψηλή. Στο τέλος του Μαρτίου 2010, η κύρια αναλογία επάρκειας του τοµέα 
ήταν 14.5%, και το Tier 1 ήταν 13.7%. Αυτό είναι υψηλότερο από άλλες τράπεζες της ευρω-
ζώνης που, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ΕΚΤ, θα απαιτήσουν προβλεψεις EUR195bn το 
2010 και το 2011. Μια ιδιαίτερη µερίδα των προβληµατικών δανείων συνδέεται µε τις αγορές 
ιδιοκτησίας, οι οποίες σε πολλές χώρες είναι παγωµένες λόγω της κατάρρευσης των τιµών 
ιδιοκτησίας. Εντούτοις, αυτό το πρόβληµα είχε µόνο περιορισµένη επίδραση στο φινλανδικό 
τραπεζικό τοµέα. Υπό αυτήν τη µορφή, πιστεύουµε ότι ο κίνδυνος στο φινλανδικό τραπεζικό 
τοµέα θα παραµείνει χαµηλότερος απ'ό, τι σε πολλές ευρωπαϊκές οικονοµίες, ενώ µια 
βελτίωση της αποδοτικότητα των τραπεζών θα χαµηλώσει περαιτέρω τον κίνδυνο. 
 
Άλλοι εµπορικοί κίνδυνοι 
 
Ένας άλλος σηµαντικός εµπορικός κίνδυνος τίθεται και από τις υψηλές αµοιβές και από τις 
υψηλές µη µισθολογικές δαπάνες για τους εργοδότες. Στο παρελθόν, το υψηλό επίπεδο της 
συνδικαλικοποίησης οδήγησε στην παρατεταµένη απεργία στις βασικές βιοµηχανίες, όπως η 
βιοµηχανία χαρτιού ή προσέκρουσε στον όγκο των εξαγωγών ως συνέπεια σε µια 
αποδιοργανωτική απεργία από την  ένωση των εργαζοµένων στις µεταφορές, AKT (που 
έκλεισε διάφορους βασικούς λιµένες το Μάρτιο 2010). Οι περαιτέρω απεργίες θα µπορούσαν 
να αποτρέψουν τους επενδυτές από το να µπουν στη φινλανδική αγορά, ακόµα κι αν οι 
βασικές πτυχές του λειτουργικού περιβάλλοντος στη χώρα είναι πολύ ενθαρρυντικές. 
Εντούτοις, στην αξιολόγησή η δυνατότητα των διαδεδοµένων απεργιών είναι χαµηλή. 
 

Πολιτικό περιβάλλον 
 
Η ιστορία της Φινλανδίας πριν από την ανεξαρτησία επηρεάστηκε έντονα από τις σχέσεις της 
µε τη Σουηδία και τη Ρωσία. Η Φινλανδία ήταν ένα µέρος του σουηδικού Βασίλειου από το 
13ο αιώνα, και πολλοί σουηδικοί άποικοι ήρθαν στις νότιες και βορειοδυτικές ακτές της 
χώρας . Τα σουηδικά έγιναν η κυρίαρχη γλώσσα, και µιλιούνται ακόµα ευρέως σε µερικές 
περιοχές. Η Ρωσία πέτυχε τη Σουηδία ως κυρίαρχη περιφερειακή δύναµη στο 18ο αιώνα, και 
κατέλαβε µερικά µέρη της Φινλανδίας. Ο ανταγωνισµός µεταξύ της Σουηδίας και της Ρωσίας 
πέρα από τον έλεγχο του φινλανδικού εδάφους οδήγησε σε έναν πόλεµο µεταξύ των δύο 
δυνάµεων και, αφότου νικήθηκε η Σουηδία το 1809, η Φινλανδία έγινε µέρος της ρωσικής 
αυτοκρατορίας (ως µεγάλο δουκάτο της Φινλανδίας). Το 1917, µετά από την επανάσταση 
∆εκεµβρίου στη Ρωσία, η Φινλανδία δήλωσε την ανεξαρτησία της. 
 
 
Πολιτικό σύστηµα 
 
Η Φινλανδία είναι µια ακµάζουσα δηµοκρατία που χαρακτηρίζεται από έναν υψηλό βαθµό 
συναίνεσης. Οι Φινλανδοί δίνουν ισχυρή έµφαση στην ισότητα και η γενναιόδωρη κοινωνική 



     

 

πρόνοια της χώρας 
προσελκύει την υποστήριξη πέρα από το πολιτικό φάσµα. Η Φινλανδία είναι επίσης σχετικά 
οµοιογενής κοινωνία και φιλοξενεί λιγότεροι από 100.000 µετανάστες. 
 
Οι διαδοχικές κυβερνήσεις έχουν βασιστεί στην συναίνεση-επιδίωξη των συνασπισµών, οι 
οποίοι έχουν αποδειχθεί εντυπωσιακοί. Αυτό οφείλεται στις µικρές διαφορές µεταξύ των 
κύριων συµβαλλόµενων µερών, και λόγω της υιοθέτησης σχετικά προσεκτικών πολιτικών 
και οικονοµικών πολιτικών. Πράγµατι, τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν φύγει µακριά από τις 
ριζικές πολιτικές, και ιδιαίτερα σχετικά µε το κράτος κοινωνικής πρόνοιας ή την αγορά 
εργασίας. 
 
Συνταγµατικές ρυθµίσεις 
 
Η Φινλανδία είναι µια κοινοβουλευτική δηµοκρατία µε ένα δηµοκρατικό σύνταγµα. Η χώρα 
έχει 12 επαρχίες, 11 των οποίων χορηγούνται από τις επαρχιακές επιτροπές που οδηγούνται 
από έναν κυβερνήτη που διορίζεται από τον Πρόεδρο από το Υπουργείο εσωτερικού. Το 
επαρχιακό συµβούλιο που αποτελείται από 30 εκπροσώπους που εκλέγονται άµεσα από τον 
τοπικό πληθυσµό κυβερνά τα ηµιαυτόνοµα νησιά Aland. Οι επαρχίες διαιρούνται περαιτέρω 
σε πόλεις, δήµους και κοινότητες, που διοικούνται από τα δηµοτικά και κοινοτικά συµβούλια 
που εκλέγονται µιά φορά κάθε τέσσερα έτη. 
 
Το νοµοθετικό σώµα 
 
Η νοµοθετική δύναµη είναι Κοινοβούλιο 200 µελών, το Eduskunta. Το Κοινοβούλιο 
εκλέγεται για µια τετραετή θητεία. Μπορεί να αλλάξει το σύνταγµα, να αναγκάσει την 
παραίτηση της κυβέρνησης και να αγνοήσει ένα προεδρικό βέτο. Οι πράξεις της δεν 
υπόκεινται στη δικαστική αναθεώρηση. Ιστορικά, το εκλογικό σύστηµα έχει συµβάλει στην 
κυβερνητική σταθερότητα µε το να αυξάνει την ανάγκη για τις κυβερνήσεις συνασπισµού. Η 
απουσία µιας ελάχιστης µεγάλης µονάδας για την εξασφάλιση της κοινοβουλευτικής 
αντιπροσώπευσης έχει παραγάγει τακτικά έναν πολλαπλασιασµό των συµβαλλόµενων µερών 
στο Eduskunta (αυτήν την περίοδο εννέα), τεµαχίζοντας εν µέρει την πολιτική διαδικασία (αν 
και, παράδοξα, αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα έχουν χρησιµεύσει στο να ενθαρρύνουν 
τη συναίνεση). 
 
Η ανώτερη αρχή 
 
Κάτω από το σύνταγµα, µερικές εκτελεστικές δυνάµεις ασκούνται από το Συµβούλιο του 
κράτους.Το γραφείο διευθύνεται από τον πρωθυπουργό, του οποίου κύριες ευθύνες 
βρίσκονται στις σφαίρες των εσωτερικών και υποθέσεων της ΕΕ. Το πρόγραµµα του 
γραφείου πρέπει να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο. 
 
Κάποια εκτελεστική δύναµη εναπόκειται επίσης στον Πρόεδρο, ο οποίος είναι ο αρχηγός 
κράτους και που εκλέγεται από την άµεση δηµοφιλή ψηφοφορία για έξη έτη. Ο ρόλος του 
Προέδρου είναι κατά ένα µεγάλο µέρος περιορισµένος στις διµερείς διεθνείς σχέσεις και τα 
ζητήµατα ασφάλειας. Τα εκτενή δικαιώµατα που χορηγήθηκαν αρχικά στον Πρόεδρο 
(ιδιαίτερα σε θέµατα της εθνικής ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής) µειώθηκαν όταν 
αναθεωρήθηκε το σύνταγµα το 1999 . Οι µεταρρυθµίσεις, που εφαρµόστηκαν Μαρτίου 2000, 
µείωσαν επίσης τη δύναµη του Προέδρου όσον αφορά την καθυστέρηση της νοµοθεσίας. 
 



     

 

Η δικαστική αρχή 
 
Το σύνταγµα εγγυάται έναν ανεξάρτητο δικαστικό, και η κυβέρνηση σέβεται αυτήν την 
παροχή στην πράξη. Ο νόµος εγγυάται το δικαίωµα σε µια δίκαιη δίκη και ο δικαστικός 
επιβάλλει σθεναρά αυτό. Το νοµικό σύστηµα αποτελείται από το ανώτατο δικαστήριο, το 
ανώτατο διοικητικό δικαστήριο και τα πταισµατοδικεία. Ο Πρόεδρος διορίζει τους 
δικαστικούς των ανώτατων δικαστηρίων, τα οποία διορίζουν τους χαµηλότερους δικαστές. 
 
Πολιτικές δυνάµεις  
 
Οι κύριοι σχηµατισµοί και στις δύο πλευρές του πολιτικού φάσµατος έχουν υποβληθεί σε 
εκπληκτικά λίγες αλλαγές δεδοµένου ότι η Φινλανδία κέρδισε την ανεξαρτησία της από τη 
Ρωσία το 1917. Η πολιτική είναι συναινετική σε µεγάλο βαθµό, αλλά ένα επαναλαµβανόµενο 
ζήτηµα παραµένει αυτό της ιδιότητας µέλους 
 του ΝΑΤΟ. Φιλανδοί είναι στο µεγάλο µέρος που αντιτάσσεται στην στρατιωτική συµµαχία 
και το ζήτηµα εµφανίζεται συνήθως κατά τη διάρκεια των εκλογών,  εντούτοις, δεν είναι 
νικητής ψηφοφορίας. 
 
Ασφάλεια 
 
Η Φινλανδία είναι γενικά ασφαλής χώρα για ξένη επένδυση, µε τα χαµηλά ποσοστά 
εγκλήµατος και έναν εξαιρετικά αµελητέο κίνδυνο διεθνούς τροµοκρατίας. Αν και τα 
γεγονότα της εγκληµατικής δραστηριότητας περισσότερο κοινοποιούνται στην πρωτεύουσα, 
το Ελσίνκι, καθώς επίσης και σε άλλες αστικές περιοχές, αυτά δεν είναι ιδιαίτερα σχετικά µε 
επιχειρήσεις. Οµοίως, αν και οι οργανωµένες εγκληµατικές συµµορίες από την πρώην 
Σοβιετική Ένωση είναι γνωστές ότι λειτουργούν στη Φινλανδία, αυτές δεν θέτουν σοβαρό 
κίνδυνο ασφάλειας για τις επιχειρήσεις. Η Φινλανδία δεν αντιµετωπίζει καµία σοβαρή 
στρατιωτική απειλή και κρατά το διεθνές προφίλ της χαµηλό, αλλά τα σύνορα 1.300 
χιλιοµέτρου του µε τη Ρωσία θέτουν µια πρόκληση ασφάλειας για την κυβέρνηση. 
 
 
∆ιεθνές περιβάλλον 
 
Η Φινλανδία έχει µια ισχυρή δέσµευση σε ουδετερότητα στην εξωτερική πολιτική. ∆εν είναι 
µέλος του ΝΑΤΟ (µόνο ένα µέλος της συνεργασίας του ΝΑΤΟ για το πρόγραµµα ειρήνης). 
Λαµβάνοντας υπόψη την επέµβαση της Ρωσίας στη Γεωργία το 2008, έχει υπάρξει 
αυξανόµενη πίεση από µέσα από την κυβέρνηση να αναθεωρηθεί η πολιτική εθνικής 
ασφάλειας, µε το λαϊκιστικό διπλωµάτη και τον υπουργό  εξωτερικών υποθέσεων Alexander 
Stubb να απαιτεί την αναθεώρηση της πιθανής ιδιότητας µέλους του ΝΑΤΟ της Φινλανδίας. 
Ο Stubb, µέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι πιστά υπέρ-ΗΠΑ και το υπέρ-ΝΑΤΟ. 
Αναµένεται να ζητά από τους φινλανδικούς πολίτες να είναι πιο ενεργεί στη λήψη 
αποφάσεων  εξωτερικής πολιτικής, µε σκοπό την υπερνίκηση του παραδοσιακού 
σκεπτικισµού προς το ΝΑΤΟ. Εντούτοις, αµφιβάλλουµε ότι η Φινλανδία θα επιδίωκε να το 
προωθήσει στο βραχυπρόθεσµο ορίζοντα πρόβλεψής, δεδοµένου ότι θα πάρει το χρόνο να 
πείσει το κοινό των οφελών της ιδιότητας µέλους. 
 
∆ιεθνείς συνεταιρισµοί 
 



     

 

Η Φινλανδία είναι µέλος 
των πολυάριθµων διεθνών οργανισµών, όπως τα Η.Ε, η Παγκόσµια Τράπεζα, ο ΠΟΕ, το 
∆ΝΤ, ο ΟΟΣΑ, το Συµβούλιο της Ευρώπης, η οργάνωση για την ασφάλεια & συνεργασία 
στην Ευρώπη (ΣΥΕΚ) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ). 
Επιπλέον, είναι επίσης εξέχον µέλος της ΕΕ, και ήταν µεταξύ των πρώτων χωρών για να 
ενώσει την περιοχή του ευρώ. 
 

Οικονοµικό περιβάλλον  
 
Οικονοµική επισκόπηση 
 
Η Φινλανδία είναι µεταξύ των πλουσιότερων και αναπτυγµένων χωρών στον κόσµο. Το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ είναι περισσότερο από  USD44,000, ενώ το µέσο ακαθάριστο επίπεδο 
µηνιαίων αποδοχών είναι γύρω από EUR2,500. Η οικονοµία είναι µικρή και πολύ ανοικτή, 
και εξαρτάται από το εξωτερικό εµπόριο, που διευθύνεται κυρίως µε χώρες και τη Ρωσία 
άλλες της ΕΕ. Πράγµατι, οι συνολικές εξαγωγές και οι εισαγωγές αποτέλεσαν αντίστοιχα 
37.4% και 34.91% του ονοµαστικού ΑΕΠ το 2009. 
 
Η Φινλανδία έχει καταγράψει εντυπωσιακή οικονοµική ανάπτυξη από τη δεκαετία του '90. 
Μεταξύ 1998 και 2007, το ΑΕΠ που αυξάνονταν κατά έναν µέσο όρο 3.6%, που ξεπερνά, 
παραδείγµατος χάριν, των EU15 (τα ΕΕ-µέλη πριν από την ανατολική διεύρυνση, η οποία 
κατέγραψε 2.3%), την ευρω-ζώνη (2.2%) και τις σκανδιναβικές χώρες όπως η Σουηδία και η 
∆ανία (3.1%). Η ισχυρή αύξηση βοήθησε να βελτιωθεί η δηµοσιονοµική κατάσταση,  
δηµιουργώντας το µεγαλύτερο πλεόνασµα προϋπολογισµών δηµόσιας διοίκησης ως ποσοστό 
του ΑΕΠ οποιασδήποτε ευρωπαϊκής χώρας (σε 5.3% το 2007) και που µειώνει τη debt-to-
GDP αναλογία από 56.9% το 1998 σε 33.0% το 2008. Η επέκταση έχει βελτιώσει επίσης την 
µόλις-υψηλή ανεργία της Φινλανδίας: σύµφωνα µε τη EUROSTAT, το εναρµονισµένο 
ποσοστό ανεργίας µειώθηκε από σχεδόν 18.0% στις αρχές του 1990 σε 6.4% το 2008. 
 
Ο βασικός οικονοµικός τοµέας είναι οι τηλεπικοινωνίες και οι βιοµηχανίες υψηλής 
τεχνολογίας, οι οποίες το 1999 προσπέρασαν τη δασονοµία και την παραγωγή µετάλλων 
(δύο άλλοι σηµαντικοί τοµείς της οικονοµίας) από άποψη αξίας παραγωγής. Η ταχεία 
ανάπτυξη της υψηλής τεχνολογίας και οι τοµείς των τηλεπικοινωνιών προήλθαν από την 
επιτυχία της εταιρίας της Nokia, που ήταν ένας από τους βασικούς υπεύθυνους για την 
ανάπτυξη του GSM (σφαιρικό σύστηµα για την κινητή επικοινωνία), αλλά και και λόγω της 
κυβερνητικήσ ισχυρής δέσµευσης για R&D, η οποία βοήθησε τη Nokia να επιτύχει την 
τρέχουσα θέση της ως παγκόσµιο κύριο κατασκευαστή των κινητών τηλεφώνων. Η 
επιχείρηση αποτελεί τώρα περίπου 25% των φινλανδικών εξαγωγών, 35%  R&D 
επιχειρησιακού τοµέα, και περισσότερο από τη µισή από την αξία του χρηµατιστηρίου. Η 
υψηλή εµπιστοσύνη επάνω στη Nokia φέρνει τις πιο µακροπρόθεσµες ανησυχίες για τη 
φινλανδική οικονοµική ανάπτυξη, αλλά την εµφάνιση άλλων φορέων στον τοµέα, όπως ο 
κινητός τηλεφωνικός χειριστής Sonera, τράπεζα MeritaNordbanken ∆ιαδίκτυο, και η 
ηλεκτρονική Elcoteq, είναι πιθανό να µειώσουν αυτήν την εµπιστοσύνη. 
 
Η ανάπτυξη του τοµέα της ΙΤ έχει επιτρέψει στη Φινλανδία να διευρύνει την παραγωγική 
βάση της. Με την αυξανόµενη σηµασία του τοµέα ΙΤ, που είναι τεχνολογία-εντατική (και 
εποµένως είναι ένας υψηλής προστιθέµενης αξίας τοµέας), η φινλανδική οικονοµία έχει γίνει 
λιγότερο εξαρτώµενη από τις παραδοσιακές τιµές προϊόντων, δηλαδή ξύλο, µέταλλο και 



     

 

χηµικά προϊόντα. 
Επιπλέον, το νέο σχέδιο του φινλανδικού εµπορίου έχει επιτρέψει στη χώρα να 
διαφοροποιήσει τον εξαγωγικό κίνδυνο µεταξύ των προϊόντων και των αγορών υψηλής 
τεχνολογίας. 
 
Εντούτοις, παρά τη γρήγορη ανάπτυξη στη σφαίρα ΙΤ, ο δεύτερος πλέον σηµαντικός τοµέας 
για τη φινλανδική οικονοµία είναι η δασονοµία, µε την παραγωγή χαρτιού και πολτού που 
είναι ένας βασικός τοµέας της κατασκευής. Τα προϊόντα δασονοµίας αποτελούν περισσότερο 
από 30% των εξαγωγών και περισσότερο από 30% της κατασκευαστικής παραγωγής. Οι 
τοµείς των µεταφορών και µηχανηµάτων, που χρησιµεύουν ως µια υποστήριξη στη 
βιοµηχανία δασονοµίας, διαδραµατίζουν επίσης έναν σηµαντικό ρόλο στην οικονοµία. 
Επιπλέον, το µερίδιο της Φινλανδίας των εξαγωγών βιοµηχανίας παγκόσµιας δασονοµίας 
είναι σχεδόν 10%, και ανέρχεται σε περίπου 30% στον τοµέα των υλικών εκτύπωσης και 
γραψίµατος παγκοσµίως. Η Φινλανδία είναι επίσης παγκόσµιος ηγέτης στην κατασκευή των 
µηχανηµάτων εγγράφου, των ιατρικών συσκευών, και των οργάνων για τις περιβαλλοντικές 
µετρήσεις. 
 
Οικονοµικό πλαίσιο 
 
Επιχειρησιακές σχέσεις και η αγορά εργασίας 
 
Η Φινλανδία έχει σχετικά χαµηλή ευελιξία αµοιβών, λόγω ενός από µακρού υφιστάµενου 
συγκεντρωµένου συστήµατος διαπραγµάτευσης αµοιβών. Αν και οι ακαµψίες αγοράς 
εργασίας έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, οι διαπραγµατεύσεις αµοιβών είναι ακόµα 
κοινές, υπονοµεύοντας την ανταγωνιστικότητα της φινλανδικής αγοράς εργασίας. Θετικά, η 
ανεργία έχει πέσει σηµαντικά στην οικονοµικά στα νότια περιοχή, η οποία περιλαµβάνει τους 
κύριους δήµους του Ελσίνκι, Espoo και Vantaa. Εντούτοις, τα προβλήµατα δοµικής ανεργίας 
παραµένουν, όπως οι υψηλές δαπάνες αµοιβών, ένα υψηλό επίπεδο κινήτρων για την πρόωρη 
συνταξιοδότηση, και ένας κακός συνδυασµός των δεξιοτήτων µε τις θέσεις. Επιπλέον, οι 
παροχές ανεργίας είναι υπερβολικά γενναιόδωρες, ο χαµηλός βασικός µισθός ενθαρρύνει 
έναν υψηλό βαθµό ανεργίας νεολαίας, και η δηµιουργία θέσεων εργασίας αποθαρρύνεται 
από το υψηλό ποσοστό φόρων εργασίας. ∆ιάφορα µέτρα πρέπει να εφαρµοστούν από την 
κυβέρνηση για να µειώσουν την ανεργία εάν θέλουν να περιορίσουν την επίδραση του 
γηράσκοντας πληθυσµού της Φινλανδίας στην οικονοµική δραστηριότητα πρόκειται  
 
Εν τω µεταξύ, τα φινλανδικά συνδικάτα είναι πολύ ισχυρότερα από τα αντίστοιχά τους σε 
άλλα βιοµηχανοποιηµένα κράτη. Περίπου οι µισοί από τους εργαζοµένους είναι στις ενώσεις, 
και η κεντρική οργάνωση των φινλανδικών συνδικάτων χειρίζεται τον ιδιαίτερο πολιτικό 
στόχο. Γενικά, οι σχέσεις εργασίας είναι αρµονικές εξ αιτίας της συναινετικής φύσης των 
συµφωνιών: η κυβέρνηση κρατά τις ενώσεις ενήµερες για τις αποφάσεις οικονοµικής 
πολιτικής και ανταµείβει συχνά τη µετριοπάθεια αµοιβών µε τις περικοπές φόρου 
εισοδήµατος. Εντούτοις έχουν υπάρξει µερικές σοβαρές διαφωνίες. Το 2005, παραδείγµατος 
χάριν, µια µακράς διαρκείας απεργία στη βιοµηχανία χαρτιού εξασθένισε την παραγωγή και 
τις εξαγωγές, ενώ οι διαπραγµατεύσεις αύξησης αµοιβών το 2007, έφεραν τις περισσότερες 
διαφωνίες και απεργίες, ειδικότερα στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης. 
 
Φορολογικό πλαίσιο 
 



     

 

Η Φινλανδία έχει κάνει 
τους µεγάλους διασκελισµούς στην καταπολέµηση των σοβαρών προβληµάτων της 
προϋπολογισµών και χρέους, τα οποία επεκτάθηκαν κατά τη διάρκεια της πρόωρης δεκαετίας 
του '90 (το έλλειµµα ανήλθε σε 7.3% του ΑΕΠ το 1993). Η κυβέρνηση τοποθέτησε τα 
δηµόσια οικονοµικά σε µια πιο βιώσιµη θέση µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του '90 µε τη 
µείωση των οφελών και τον περιορισµό των µεταφορών κεντρικής κυβέρνησης στις τοπικές 
κυβερνήσεις. Εν τω µεταξύ, η απασχόληση αυξήθηκε, τα έξοδα κοινωνικής προστασίας 
µειώθηκαν και τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν αφού η οικονοµία ανακτήθηκε. Μέχρι το 
1998, η ισορροπία προϋπολογισµών δηµόσιας διοίκησης είχε επιστρέψει στο πλεόνασµα, και 
οι επόµενες κυβερνήσεις έχουν ακολουθήσει παρόµοιες φορολογικές πολιτικές, που 
βοηθιούνται από την τρέχουσα οικονοµική επέκταση. Ο συνασπισµός που διαµορφώθηκε το 
2003 διατήρησε αυτήν την προσέγγιση, στοχεύοντας στα πλεονάσµατα προϋπολογισµών 
κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης (αν και η πίεση να ωθηθούν τα έξοδα στις δηµόσιες 
υπηρεσίες τέντωσε τη δέσµευσή της για τη φορολογική αυστηρότητα). Συγχρόνως, ο 
συνασπισµός µείωσε τους φόρους και τις δαπάνες κοινωνικής ασφάλειας ως τµήµα των 
προσπαθειών του να ωθήσει την αύξηση και την απασχόληση, επίσης βελτιώνοντας τα 
κίνητρα για να εισαγάγει (ή να παραµείνει µέσα) την αµοιβόµενη εργασία. 
 
Στην ανάληψη καθηκόντων το 2007 η κυβέρνηση δεσµεύτηκε να συνεχίσει να στοχεύει στα 
φορολογικά πλεονάσµατα. Το πρώτο έτος αποδείχθηκε µια αναµφίβολη επιτυχία, κατά ένα 
µεγάλο µέρος λόγω της ισχυρής οικονοµικής ανάπτυξης της προκατόχου, οι οποίες ώθησαν 
τα φορολογικά έσοδα χαµηλώνοντας την ανεργία. Εντούτοις, από τα τέλη του2008 η θέση 
του προϋπολογισµού έχει µειωθεί γρήγορα δεδοµένου ότι η 
 χώρα υποβλήθηκε σε µια απότοµη οικονοµική µείωση, η οποία χαµήλωσε τα εισοδήµατα 
προϋπολογισµών και άσκησε πίεση στα µεγαλύτερα δηµόσια έξοδα. Κατά συνέπεια, το 2009 
ο προϋπολογισµός περιήλθε στο έλλειµµα ίσο µε 2.2% του ΑΕΠ, και σύµφωνα µε τις 
προσδοκίες είναι απίθανο να επιστρέψει στο πλεόνασµα πριν από το 2012. 
 
Νοµισµατικό καθεστώς 
 
Με την έναρξη του ευρώ το 1999, η Φινλανδία ξεχώρισε τη νοµισµατική χάραξη πολιτικής 
στην ΕΚΤ, η οποία στοχεύει πρώτιστα στην προστασία της σταθερότητας τιµών στην ευρω-
ζώνη, που ορίζεται ως πληθωρισµός κοντά, αλλά κάτω από σε 2. Εντούτοις, η ΕΚΤ δεν 
λειτουργεί ένα επίσηµο καθεστώς στοχοθέτησης πληθωρισµού, αλλά βασίζει τις αποφάσεις 
επιτοκίου µε δύο-στυλοβάτες: 
Ο πρώτος στυλοβάτης αποτελείται από µια ανάλυση των νοµισµατικών µεταβλητών, όπως τα 
χρήµατα και η πιστωτική αύξηση. Ο δεύτερος στυλοβάτης περιλαµβάνει έλεγχο της ΕΚΤ των 
εξελίξεων στην πραγµατική οικονοµία και τις χρηµατιστικές αγορές, όπως οι αµοιβές, 
παραγωγικότητα, φορολογική πολιτική, τιµές των ακινήτων και συναλλαγµατικές ισοτιµίες, 
µε σκοπό τον προσδιορισµό των βραχυπρόθεσµων πληθωριστικών πιέσεων που 
δηµιουργούνται από την αλληλεπίδραση της προσφοράς και της ζήτησης. Το νοµισµατικό 
καθεστώς της ΕΚΤ έχει βοηθήσει να κατακτήσει τις προσδοκίες πληθωρισµού. Επιπλέον, η 
ΕΚΤ έχει καταδείξει επίσης την προθυµία της να εγκρίνει τα µεταβλητά µέτρα, όπως η αγορά 
των καλυµµένων και κυρίαρχων δεσµών, προκειµένου να βελτιωθούν οι πιστωτικοί όροι 
στην περιοχή του ευρώ. 
 
Καθεστώς συναλλαγµατικής ισοτιµίας 
Το ευρώ κινείται ελεύθερα ενάντια στα άλλα σηµαντικά νοµίσµατα. Μερικές µικρότερες 
χώρες έχουν σταθεροποιήσει τα νοµίσµατά τους στο ευρώ, ή οι κεντρικές τράπεζές τους 



     

 

κρατούν τις 
διακιµάνσεις νοµίσµατος ενάντια στο ευρώ µέσα σε µικρές ζώνες. Οι επιφυλάξεις FX των 
κρατών µελών ευρωπεριοχών (τέτοια ως Φινλανδία) επίσης τώρα ρυθµίζονται από την ΕΚΤ. 
Οι µεγάλες επιφυλάξεις FX της περιοχής του ευρώ το καθιστούν απίθανο, στη θεωρία, ότι 
ένα µέλος ευρω-ζώνης θα έχει σοβαρά εξωτερικά προβλήµατα χρηµατοδότησης. Εντούτοις, 
ο νόµος της ΕΕ ορίζει ότι αποθέµατα FX δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 
βοηθήσουν ένα ευρο- κράτος µέλος να πληρώσει το εθνικό χρέος ξένου νοµίσµατός της. Μια 
χώρα σε σηµαντικές δυσκολίες χρηµατοδότησης χρέους, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας, 
θα αναµενόταν να λάβει την οικονοµική ενίσχυση από άλλα κράτη µέλη, αλλά αυτό δεν θα 
ήταν εγγύηση αποφυγής χρεοκοπίας, ιδιαίτερα εάν αυτό επρόκειτο να απειλήσει την ύπαρξη 
του προγράµµατος ενιαίου νοµίσµατος ή θα οδηγούσε σε ηθικά προβλήµατα. 
 

Εµπορικό περιβάλλον 
 
Το εξαγωγικό προφίλ έχει αλλάξει εµφανώς από τη δεκαετία του '80 δεδοµένου ότι η χώρα 
έχει γίνει παραγωγός της υψηλής τεχνολογίας, υψηλής προστιθέµενης αξίας αγαθά, 
ειδικότερα εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών. Η Φινλανδία είναι χώρα της Nokia, και παρά τον 
ισχυρό ανταγωνισµό στην κινητή τηλεφωνική αγορά, ο εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών 
αποτελεί περίπου 14% των συνολικών εξαγωγών. Εντούτοις, η Φινλανδία υποστηρίζει ακόµα 
µια κυρίαρχη θέση στις παραδοσιακές ξύλινες βιοµηχανίες της: πολτός, ξύλο, χαρτί, 
προϊόντα χαρτιού, και ξύλινα προϊόντα. 
 
Αν και η έκθεση στην ΙΤ και την ξύλινη κατασκευή αυξάνει την πιθανότητα διακυµάνσεων 
στην απόδοση εξαγωγής, ο τοµέας της ΙΤ έχει τη δυνατότητα να κεντρίσει την αύξηση 
παραγωγικότητας αλλού καθώς η γρήγορη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών συνεχίζεται. 
Αυτό, στη συνέχεια, αυξάνει την ανταγωνιστικότητα τιµών των φινλανδικών εξαγωγών και 
ενθαρρύνει τη δραστηριότητα εξαγωγής στους διαφορετικούς τοµείς. Θετικά, η κυβέρνηση 
έχει ενθαρρύνει την αναδιάρθρωση σε άλλες βιοµηχανίες για να δοκιµάσει και να µειώσει 
την εξάρτηση στα προϊόντα ΙΤ και δασονοµίας. Αυτή η ανάπτυξη θα µπορούσε να µειώσει 
την αστάθεια των εξαγωγών. 
 



     

 

 
 
Το εξαγωγικό προφίλ της Φινλανδίας υποβοηθείται από την ποικιλοµορφία των γεωγραφικών 
αγορών του. Ενώ πάνω από 50% των συνολικών εξαγωγών προορίστηκαν για τις αγορές της 
ΕΕ το 2009 (µε τη Γερµανία, τη Σουηδία και τις Κάτω Χώρες που είναι οι σηµαντικότερες 
αγορές), το ποσοστό των εξαγωγών που στέλνονται στην Ανατολική Ευρώπη (ειδικά Ρωσία) 
και την Ασία είναι σηµαντικό και έχει αυξηθεί γρήγορα. Αναµένεται ότι αυτό το 
διαφοροποιηµένο σχεδιάγραµµα θα βοηθήσει να επιταχύνει την αποκατάσταση  των 
φινλανδικών εξαγωγών, που υποστηρίζεται (τουλάχιστον σε έναν βαθµό) από τη σχετικά 
ισχυρή απαίτηση στην Ασία (µια µεγάλη αγορά για τα φινλανδικά ηλεκτρικά προϊόντα). 
 

 
 



     

 

Η Φινλανδία εισάγει µια 
διαφορετική σειρά προϊόντων, από τις πρώτες ύλες στην επένδυση, τον καταναλωτή και τα 
κύρια αγαθά. Η βάση πρώτων υλών της χώρας, πέρα από τα άφθονα προτερήµατα 
δασονοµίας της, είναι περιορισµένη. Οι περισσότερες πρώτες ύλες χρησιµοποιούνται για να 
παραγάγουν τα προϊόντα µετάλλων και τα µηχανήµατα, και η ζήτηση εισαγωγών είναι επίσης 
υψηλή στη βιοµηχανία ηλεκτρονικής. Επιπλέον, ενώ η Φινλανδία παράγει πυρηνική και 
υδρο-ενέργεια, οι εισαγωγές του πετρελαίου, του φυσικών αερίου και του άνθρακα 
αποτελούν ένα µεγάλο ποσοστό των ενεργειακών αναγκών της (που είναι ιδιαίτερες ως 
συνέπεια του κρύου κλίµατος της χώρας). 
 

 
 
Η ΕΕ παρέχει τις περισσότερες από τις ανάγκες της Φινλανδίας, µε τη Γερµανία και τη 
γειτονική Σουηδία να αντιπροσωπεύουν δύο από τις τρεις µεγαλύτερες πηγές εισαγωγών. 
Κοινά σύνορα και άφθονοι ενεργειακοί πόροι της Ρωσίας (συνήθως ακατέργαστο πετρέλαιο 
και φυσικό αέριο) αποτελούν γεγονός ότι σχεδόν 15% των συνολικών εισαγωγών της 
Φινλανδίας προήλθε από τη Ρωσία το 2009.  
 



     

 

 
 
Μακροπρόθεσµη οικονοµική δυνατότητα 
 
Η µακροπρόθεσµη οικονοµική δυνατότητα της Φινλανδίας είναι ελπιδοφόρος, στη σειρά 2.0-
2.5% κατά τη διάρκεια του 2010-19, αλλά λιγότερο γερή σε σύγκριση µε τη 3.3% µέση 
αύξηση που επιτυγχάνεται στην περίοδο του 1999-2008. Εντούτοις, πιστεύεται ότι η 
Φινλανδία τοποθετείται καλά για να ωφεληθεί από τις ευκαιρίες της παγκοσµιοποίησης: έχει 
καλή θέση στο διεθνές εµπόριο και το FDI, έναν υψηλής µόρφωσης πληθυσµό και ένα 
ισχυρό αρχείο καινοτοµίας. Εντούτοις, αυτές οι προοπτικές αύξησης θα µπορούσαν να 
εµποδιστούν εάν η Φινλανδία δεν στέψει τις προσπάθειές της στην εξέταση λίγων 
σηµαντικών ζητηµάτων. Αυτοί περιλαµβάνουν: 
 
Πληθυσµός 
 
Η Φινλανδία θέτει ως στόχος να αντιµετωπίσει µια συστολή στον αριθµό εργαζοµένων στο 
παραγωγικό υποστήριγµα ηλικίας 15-64. Ενώ ο δηµογραφικός κλονισµός δεν αναµένεται να 
είναι τόσο έντονος όσο σε άλλες χώρες της ΕΕ, θα εµφανιστεί ελαφρώς νωρίτερα. Σύµφωνα 
µε την Παγκόσµια Τράπεζα, η αναλογία εξάρτησης της Φινλανδίας (εκείνοι ηλικίας 0-14 και 
πάνω από 64 σε εκείνοι ηλικίας 15-64) θα αυξηθεί αισθητά από 50% το 2005 σε περίπου 
55% το 2015 και 67% το 2050. 
 
Η επίδραση που αυτό θα ασκήσει στη µακροπρόθεσµη οικονοµική επίδοση της Φινλανδίας 
αυξάνεται από µια χαµηλή αποτελεσµατική ηλικία συνταξιοδότησης 59 (η νοµική ηλικία 
συνταξιοδότησης είναι αυτήν την περίοδο 65), η οποία έχει συµβάλει σε ένα χαµηλό 
ποσοστό συµµετοχής εργατικού δυναµικού στη σύγκριση µε άλλες σκανδιναβικές χώρες. 
Ένα πενταετές πρόγραµµα (1997-2002) αλλαγών που στόχευσαν στην ενθάρρυνση της 
απασχόλησης των παλαιότερων εργαζοµένων είχε κάποια επιτυχία, αλλά η κυβέρνηση 
αναγνώρισε ότι έπρεπε να γίνουν περισσότερα. Για αυτόν τον λόγο, µια µεταρρύθµιση του 
συνταξιοδοτικού συστήµατος για τους εργαζόµενους ιδιωτικού τοµέα συµφωνήθηκε από 
τους κοινωνικούς εταίρους και την κυβέρνηση το 2003. Οι περισσότερες από τις αλλαγές 
µπήκαν σε εφαρµογή το 2005, και στοχεύουν στην ενθάρρυνση των ανθρώπων να 



     

 

παραµείνουν στην 
απασχόληση για περισσότερο, εντούτοις η επιτυχία αυτού του προγράµµατος έχει 
περιοριστεί µέχρι τώρα. 
 
Μια άλλη ανησυχία είναι υψηλός αριθµός της Φινλανδίας διαρκών ανέργων (ακόµα 
υψηλότερων λόγω της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης), µια οµάδα που αποτελείται κατά ένα 
µεγάλο µέρος από τους παλαιότερους, ανειδίκευτους εργαζοµένους. Μια πιθανή αιτία του 
προβλήµατος ανεργίας είναι η υψηλή φορολογική επιβάρυνση στην εργασία (ο φόρος 
εισοδήµατος παραµένει υψηλότερος από το µέσο όρο της ΕΕ). 
 
Αν και οι φορολογικές περικοπές έχουν εφαρµοστεί και οι περαιτέρω µειώσεις σχεδιάζονται 
κάτω από την τρέχουσα διοίκηση (ιδιαίτερα για τους χαµηλούς εργαζοµένους), οι βαθύτερες 
περικοπές απαιτούνται µακροπρόθεσµα εάν η Φινλανδία πρόκειται να διατηρήσει την 
ανταγωνιστικότητά της, λαµβάνοντας υπόψη ειδικά τα σηµαντικά χαµηλού εισοδήµατος 
φορολογικά ποσοστά στη βαλτική περιοχή. 
 
Επένδυση, ανταγωνισµός και παραγωγικότητα 
 
Η Φινλανδία είναι κύριος-πλούσια χώρα, µε τη δηµόσια επένδυση που έχει αυξηθεί στα 
πρόσφατα έτη λόγω της υγιούς κατάστασης των δηµόσιων οικονοµικών. Εντούτοις, η 
τρέχουσα προσπάθεια να χαµηλωθούν και τα δηµόσια έξοδα και η φορολογική επιβάρυνση 
θα µπορούσε να περιορίσει τη δηµόσια επένδυση για την επόµενη δεκαετία. Η άνοδος στον 
αριθµό συνταξιούχων θα απορροφήσει τα δηµόσια κεφάλαια που θα µπορούσαν ειδάλλως να 
έχουν πάει στα δηµόσια προγράµµατα επένδυσης. 
 
Οµοίως, παρά τη γρήγορη ανάπτυξη του τοµέα της υψηλής τεχνολογίας στην προηγούµενη 
δεκαετία, το τµήµα χαµηλής-τεχνολογία της βιοµηχανίας παραµένει αρκετά µεγάλο. Αυτό 
παραµένει µια πρόκληση: δεδοµένου ότι ο διεθνής ανταγωνισµός εντείνεται, υπάρχουν 
σηµαντικά περισσότερα από-στηρίγµατα, ενώ η πλεονάζουσα ικανότητα λόγω της 
αποδυνάµωσης της απαίτησης στην Ευρώπη και οι υψηλές δαπάνες εισαγωγής έχουν 
συµβάλει σε διάφορες περατώσεις εγκαταστάσεων, ιδιαίτερα στη βιοµηχανία πολτού και 
χαρτιού. Αναµένεται αυτή η τάση να συνεχιστεί, δεδοµένου ότι οι σηµαντικά χαµηλότερες 
δαπάνες εργασίας θα βάλουν τη φινλανδική βιοµηχανία χαµηλής τεχνολογίας σε συγκριτική 
µειονεκτική θέση, ενώ η υψηλή εξάρτηση µερικών περιοχών της χώρας στη δασονοµία και 
τη γεωργία δεν επιτρέπει στην κυβέρνηση να σταµατήσει αυτούς τους τοµείς. Εποµένως, η 
κατανοµή των κύριων πόρων, που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν σε άλλους τοµείς της 
οικονοµίας όταν το αναπτυξιακό δυναµικό τους είναι υψηλότερο, θα εµποδιστεί. Πιστεύουµε 
ότι µια καλύτερα -απευθυνόµενη προσέγγιση πρέπει να αναπτυχθεί για να καλύψει 
 τις ανάγκες περιφερειακής ανάπτυξης, ενώ οποιεσδήποτε συγκρούσεις µεταξύ της 
περιφερειακής ανάπτυξης και της αγοράς εργασίας (ιδιαίτερα που επικεντρώνονται στη 
µείωση της ανεργίας και της αυξανόµενης κινητικότητας εργασίας) πρέπει να επιλυθούν. 
 

Εµπορικό περιβάλλον 
 
Επισκόπηση 
 
Η Φινλανδία προσφέρει ένα από τα ευνοϊκότερα εµπορικά περιβάλλοντα στον κόσµο. Το 
φινλανδικό οικονοµικό σύστηµα ρυθµίζεται από το εποπτικό σώµα του, και κατά συνέπεια 



     

 

είναι σχετικά αβλαβές 
από τη παγκόσµια πιστωτική κρίση. Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας που έχει επιπτώσεις 
στο εµπορικό περιβάλλον είναι ότι οι εταιρίες µπορούν να κάνουν επιχειρήσεις στη 
Φινλανδία µε λίγο φόβο της δωροδοκίας. Επιπλέον, δεν υπάρχει σχεδόν κανένας νοµικός 
κίνδυνος για επένδυση στη Φινλανδία, που υποστηρίζεται από ηχηρό και ώριµο νοµικό 
σύστηµα. 
 
Σύµφωνα µε τη την Παγκόσµια έκθεση ανταγωνιστικότητας που συντάσσεται από το 
παγκόσµιο οικονοµικό φόρουµ, η Φινλανδία έχει εκτιµηθεί µεταξύ των κορυφαίος-δέκα 
ανταγωνιστικότερων οικονοµιών για έναν αριθµό ετών, που υπερβαίνουν τη ∆ανία και τη 
Νορβηγία το 2010, µειωµένος µόνο ελαφρώς πίσω από τη Σουηδία (που ήταν στη 2$α θέση 
το 2010). Τα αποτελέσµατα της Φινλανδίας ιδιαίτερα µέσα στις κατηγορίες οργάνων, 
τριτοβάθµια εκπαίδευση και καινοτοµία, αλλά υπολείπονται στην αποδοτικότητα εργασίας 
και αγοράς αγαθών, καθώς επίσης και όσον αφορά το µέγεθος αγοράς. 
 

 
 
Φυσικό περιβάλλον 
 
Η Φινλανδία είναι µια σκανδιναβική χώρα που τοποθετείται βόρειο-ανατολικά της Ευρώπης. 
Αυτό σύνορα Σουηδία στη δύση, Ρωσία στην ανατολή και Νορβηγία στο Βορρά, ενώ η 
Εσθονία βρίσκεται στο νότο της πέρα από τον κόλπο της Φινλανδίας. Η κύρια πόλη είναι 
Ελσίνκι. 
 
Η Φινλανδία πάσχει από λίγους σηµαντικούς φυσικούς κινδύνους. Η βόρεια θέση της χώρας 
σηµαίνει ότι η υποδοµή µπορεί να αναστατωθεί µε το πάγωµα του καιρού στους 
χειµωνιάτικους µήνες εντούτοις, οι αρχές είναι καλά εξοπλισµένες για να εξετάσουν τέτοιους 
όρους. 
 
Υποδοµή 
 



     

 

Η Φινλανδία έχει µια 
πολύ καλά ανεπτυγµένη υποδοµή, σε ένα αποδοτικό σιδηροδροµικό δίκτυο, δρόµων Και 
υπάρχει ένα ευρύ δίκτυο  αποστολέων φορτίου και µε φορτηγά.  
Με την άνοδο του χαµηλού κόστους αεροµεταφορέων η χώρα συνδέεται όλο και 
περισσότερο µε τις κωµοπόλεις και τις πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
 
Η Φινλανδία εξυπηρετείται καλά από 21 αερολιµένες, µε κύριο διεθνή αερολιµένα Ελσίνκι-
Vantaa. Στο οδικό σύστηµα επίσης αναπτύσσονται  δύο διεθνείς εθνικές οδοί που περνούν 
µέσω της χώρας. Η ποιότητα των δρόµων είναι υψηλή, ενώ η ταχεία στη διέλευση συνόρων 
µε τη Ρωσία (µετά από την εισαγωγή του περίπλοκου εξοπλισµού όπως η συνολική ακτίνα X 
οχηµάτων) εγγυάται την εύκολη µεταφορά των αγαθών οδικώς. 
 
Επιπλέον, η Φινλανδία έχει 50 λιµένες και 60 πορθµεία τρέχουν καθηµερινά µεταξύ, του 
Ελσίνκι, και του εσθονικού, Ταλίν. Επιπλέον, υπάρχει ένα αποδοτικό εσωτερικό δίκτυο 
υδάτινων οδών που συνδέονται µε τους λιµένες. 
 
Οι τηλεπικοινωνίες είναι καλά ανεπτυγµένες, βοηθηµένες από την κύρια διεθνή θέση της 
οικονοµίας στον τοµέα. Επιπλέον, η κινητή τηλεφωνική διείσδυση είναι η υψηλότερη στον 
κόσµο, που υποστηρίζεται από την αυξανόµενη σηµασία της επιχείρησης της Nokia στη 
φινλανδική οικονοµία, τόσο καλά όσο ο προσανατολισµός της χώρας προς τη βιοµηχανία ΙΤ. 
Η Φινλανδία έχει επίσης τον υψηλότερο ανάλογο αριθµό χρηστών ∆ιαδικτύου στον κόσµο 
(σε σχεδόν 70.0%). 
 
Νοµικό και ρυθµιστικό περιβάλλον 
 
Το φινλανδικό νοµικό σύστηµα οφείλει την προέλευσή του στο σουηδικό αστικό σύστηµα 
νόµου. Ένα νέο εθνικό σύνταγµα µπήκε σε τη δύναµη το 2000, και αυτό χρησιµεύει ως η 
ανώτατη πηγή εθνικής νοµοθεσίας. ∆εν υπάρχει σχεδόν κανένας νοµικός κίνδυνος για την 
επένδυση στη Φινλανδία. Το νοµικό σύστηµα είναι ώριµο, αµερόληπτο, και σεβαστός 
παγκοσµίως. Η περιβαλλοντική νοµοθεσία είναι αυστηρή, και επιβάλλεται αποτελεσµατικά. 
Η Φινλανδία δέχεται την αρµοδιότητα του διεθνούς ∆ικαστηρίου, αν και µε τις επιφυλάξεις. 
 
∆ικαστικό περιβάλλον 
 
Απεικονίζοντας την καλή λειτουργία και αποδοτικό νοµικό σύστηµα της Φινλανδίας, τα 
δικαιώµατα ιδιοκτησιών και, γενικότερα, το κράτος δικαίου είναι όχι µόνο εγγυηµένο 
θεωρητικά, αλλά και υποστηριγµένο στην πρακτική. Σύµφωνα µε τους παγκόσµιους δείκτες 
διακυβέρνησης της Παγκόσµιας Τράπεζας, η Φινλανδία, µαζί µε την Σκανδιναβική περιοχή, 
έχει εναλλαχτεί στις κορυφαίες θέσεις για πολλά έτη  στην έκθεση του 2008, το αποτέλεσµα 
της Φινλανδίας ήταν +1.87 (όπου -2.5 είναι η χαµηλότερη ποιότητα και +2.5 είναι τη 
υψηλότερη), µόνο µερικά σηµεία κάτω από την κορυφαίος-εκτιµηµένη χώρα, Νορβηγία. 
 
Η Φινλανδία υπογράφει διάφορες διεθνείς συµφωνίες σχετικά µε τα δικαιώµατα πνευµατικής 
ιδιοκτησίας, και είναι µέλος της οργάνωσης παγκόσµιας πνευµατικής ιδιοκτησίας. Τα 
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας προστατεύονται επίσης από την ιδιότητα µέλους της Φινλανδίας 
της Συνθήκης των ευρωπαϊκών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Αντίστοιχα, ο φινλανδικός νόµος 
πνευµατικών δικαιωµάτων συµµορφώνεται µε τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ. 
 



     

 

Σύµφωνα µε τη συµµαχία 
επιχειρησιακού λογισµικού, µια παγκόσµια οργάνωση αντι-πειρατείας λογισµικού, το 
ποσοστό πειρατείας λογισµικού (δηλ. το ποσοστό του παράνοµου λογισµικού που 
χρησιµοποιήθηκε στους προσωπικούς υπολογιστές σε εθνικό επίπεδο) ήταν 25% στη 
Φινλανδία το 2009, ένα από τα χαµηλότερα ποσοστά στη δυτική Ευρώπη (ο µέσος όρος της 
ΕΕ ήταν 35%). 
 

 
 
Εταιρική διακυβέρνηση 
 
Το φινλανδικό εταιρικό δίκαιο συµφωνεί µε τις οδηγίες της ΕΕ. 
 
Πτωχευτικός νόµος 
 
Οι διαδικασίες πτώχευσης κυβερνώνται από τον τροποποιηµένο νόµο πτώχευσης του 2004. 
Οι διαδικασίες αφερεγγυότητας µπορούν να κινηθούν είτε από το χρεώστη (εθελοντική 
πτώχευση) είτε από τους πιστωτές (ακούσια πτώχευση). 
 
Ένας διοικητής διορίζεται από το δικαστήριο και επιτηρεί τη διαχείριση και την εκκαθάριση 
του χρεώστη και όλης της πτώχευσης. Στο πλαίσιο της τροποποιηµένης νοµοθεσίας του 
2004, µια νέα διαδικασία αποκαλούµενη δηµόσιο «receivership» άλλαξε τα πρακτικά 
πτώχευσης: ένα νοµικό πρόσωπο τώρα συνήθως διαλύεται, ενώ ένας πολίτης παραµένει 
υπεύθυνος για τα χρέη που δεν ξεπληρώνονται πλήρως. ∆εν υπάρχει καµία χωριστή 
διαδικασία για την αφερεγγυότητα των ατόµων και των επιχειρήσεων. Οι διαδικασίες 
αφερεγγυότητας που πραγµατοποιούνται σε µια άλλη αρµοδιότητα αναγνωρίζονται. Όλες οι 
στατιστικές πτώχευσης αντιπαραβάλλονται από έναν κυβερνητικό ρυθµιστή. 
 



     

 

Ο 
∆ιαµεσολαβητής πτώχευσης είναι ανεξάρτητη αρχή, αλλά βρίσκεται µέσα στο Υπουργείο 
δικαιοσύνης. Ο ∆ιαµεσολαβητής είναι αρµόδιος για την καθιέρωση της ορθής πρακτικής µε 
τη βοήθεια της συµβουλευτικής επιτροπής για τις υποθέσεις πτώχευσης. Ο ∆ιαµεσολαβητής 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί (σε αντιδιαστολή µε το δικαστήριο) σε περιπτώσεις όπου δεν 
υπάρχει κανένα προτέρηµα. Τα δηµόσια πρακτικά receivership χρηµατοδοτούνται από το 
κράτος. Η διοίκηση µιας δηµόσιας περίπτωσης receivership είναι ευθύνη ενός προσώπου που 
διορίζεται από το ∆ιαµεσολαβητή πτώχευσης, συνήθως του ιδιωτικού τοµέα δικηγόρος ή 
µέλος του προσωπικού κάτω από το ∆ιαµεσολαβητή. 
 
Εν τω µεταξύ, παρά τις µικρές αδυναµίες στις κύριες διαδικαστικές και διοικητικές 
δυσχέρειες στις διαδικασίες πτώχευσης, η Φινλανδία ταξινοµείται συστηµατικά την 
περισσότερο αποδοτική χώρα στον κόσµο όταν πρόκειται για το κλείσιµο µιας επιχείρησης, 
σύµφωνα µε την 2010 έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας. Ο µέσος χρόνος για να 
ολοκληρωθεί µια διαδικασία είναι 0.9 έτη (ο µέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι 1.7 έτη) ενώ το 
κόστος των πρακτικών πτώχευσης είναι ίσο µε 4.0% της αξίας του κτήµατος (8.4% για τον 
ΟΟΣΑ). Τέλος, κατά µέσον όρο, οι ενάγοντες ανακτούν USD0.873 ανά δολάριο ΗΠΑ που 
οφείλεται από µια αφερέγγυα εταιρία (έναντι ενός µέσου όρου του ΟΟΣΑ USD0.684). 
 
Πολιτική ανταγωνισµού 
 
Η νοµοθεσία ανταγωνισµού κυβερνάται από το νόµο ανταγωνισµού (που τροποποιήθηκε το 
1992) και το νόµο στους περιορισµούς ανταγωνισµού. Η νοµοθεσία επιτηρείται από τη 
φινλανδική αρχή ανταγωνισµού (FCA). Το FCA ερευνά σηµαντικές περιοριστικές πρακτικές 
που είναι επιβλαβείς στον υγιή οικονοµικό ανταγωνισµό. Τα πρακτικά µπορούν να 
παρουσιαστούν µε την πρωτοβουλία του FCA καθώς επίσης και βάσει οποιωνδήποτε 
καταγγελιών λαµβανόµενων. Από την 1η Μαΐου 2004, οι αρχές ανταγωνισµού των της ΕΕ 
κρατών µελών έχουν διαµορφώσει ένα δίκτυο αρχών ανταγωνισµού (το ευρωπαϊκό δίκτυο 
ανταγωνισµού, ECN) προκειµένου να αυξηθεί η συνεργασία µεταξύ των αρχών. Οι κανόνες 
ανταγωνισµού της ΕΕ ισχύουν επίσης για τη Φινλανδία,  απαγορεύει την κατάχρηση της 
κυρίαρχης θέσης και των καρτέλ. 
 
Μια επιχείρηση στην παραβίαση της πράξης ανταγωνισµού υπόκειται σε ένα πρόστιµο. Στον 
καθορισµό του ποσού του πρόστιµου, η βαρύτητα, η έκταση και η διάρκεια του περιορισµού 
ανταγωνισµού λαµβάνονται υπόψη  εντούτοις, το ποσό δεν υπερβαίνει 10% του συνολικού 
κύκλου εργασιών της επιχείρησης ή µιας ένωσης των επιχειρησιακών ενδιαφερόµενων στο 
προηγούµενο έτος. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται από το δικαστήριο αγοράς επάνω στην 
πρόταση του FCA και τα εισοδήµατα από το πρόστιµο πηγαίνουν στο κράτος. Το πρόστιµο 
µπορεί να µειωθεί εάν η προσβάλλοντας επιχείρηση συµµορφώνεται πλήρως µε την έρευνα 
FCA. 
 
Νόµος απασχόλησης 
 
Ο σηµαντικότερος νόµος που κυβερνά την απασχόληση στη Φινλανδία είναι ο νόµος 
συµβάσεων απασχόλησης. Αυτός ο νόµος, εκτός από τα συνηθισµένα θέµατα, περιλαµβάνει 
επίσης τα καθήκοντα όπως το χρόνο απασχόλησης, τον ελεύθερο χρόνο, τις ετήσιες διακοπές, 
την υγεία και την ασφάλεια, ευθύνη του εργοδότη να τηρήσει τη γενικές συλλογική σύµβαση 
εργασίας, τη µη-διάκριση, και την πληρωµή του µισθού. Άλλες πράξεις σχετικές µε το νόµο 



     

 

συµβάσεων 
απασχόλησης παρέχουν σε έναν υπάλληλο τις κοινωνικές εγγυήσεις και υπηρεσίες όπως την 
υγειονοµική περίθαλψη, συνταξιοδότηση και τις ώρες απασχόλησης.  
 
Συλλογικές συµβάσεις εργασίας: Στο πλαίσιο του νόµου συλλογικών συµβάσεων εργασίας, 
οι µεµονωµένοι κανόνες µιας συλλογικής σύµβασης εργασίας έχουν µια αυτόµατη και 
υποχρεωτική επίδραση στις σχέσεις απασχόλησης.  
 
Ώρες απασχόλησης: Το µέσο σύνολο των ωρών απασχόλησης την εβδοµάδα έρχεται σε 40 
ώρες. Οι υπερωρίες και άλλα ζητήµατα ελέγχονται αυστηρά από τους διάφορους κανόνες και 
τους κανονισµούς. 
 
Επιτρέπει: Οι υπήκοοι µη-ΕΟΧ χρειάζονται µια άδεια εργασίας προκειµένου να 
απασχοληθούν στη Φινλανδία. Οι πολίτες ΕΟΧ είναι ελεύθεροι να µπουν στη Φινλανδία 
µέχρι και τρεις µήνες για να ψάξουν την εργασία ή για να προσπαθήσουν. 
 
 
Οικονοµικός τοµέας 
 
Η οικονοµική εποπτική αρχή (FIN-FSA) είναι η αρχή για τη επίβλεψη των οικονοµικών και 
ασφαλιστικών τοµέων της Φινλανδίας και, από την 1η Ιανουαρίου 2009, είναι αρµόδια για 
τις περισσότερες από τις εποπτικές λειτουργίες που αναλαµβάνονται προηγουµένως από την 
οικονοµική αρχή επίβλεψης και την εποπτική αρχή ασφαλίσεων. Οι οντότητες που 
εποπτεύονται από τη νέα αρχή περιλαµβάνουν τις τράπεζες, ασφαλιστικές όσο και άλλες 
επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητες στον ασφαλιστικό τοµέα, τις εταιρίες 
επένδυσης, τις επιχειρήσεις διαχείρισης κεφαλαίων και την ανταλλαγή αποθεµάτων του 
Ελσίνκι. ∆ιοικητικά λειτουργεί σχετικά µε την τράπεζα της Φινλανδίας, αλλά είναι επίσης 
ικανή να λάβει ανεξάρτητες 
 αποφάσεις. 
 
Ο στόχος του FIN-FSA είναι να επιτραπούν οι ισορροπηµένες διαδικασίες των πιστωτικών 
οργάνων, ασφάλεια και συνταξιοδοτήσεις των επιχειρήσεων και άλλες εποπτευµένες 
οντότητες στις σταθερές χρηµατιστικές αγορές, καθώς επίσης και να προστατευθούν τα 
δικαιώµατα των ασφαλισµένων και να ενθαρρυνθεί η δηµόσια εµπιστοσύνη σε διαδικασίες 
χρηµατιστικής αγοράς. Επιπλέον, οι ευθύνες του σώµατος περιλαµβάνουν την προώθηση της 
συµµόρφωσης µε την ορθή πρακτική στις χρηµατιστικές αγορές και της γενικής γνώσης 
κυκλοφορίας για τις αγορές. 
 
∆ιαφθορά 
 
Η Φινλανδία είναι µεταξύ των λιγότερων διεφθαρµένων χωρών στον κόσµο, που σηµειώνει 
9.2 (όπου 10.0 είναι το χαµηλότερο επίπεδο αντιληπτής δωροδοκίας και 0.0 είναι το 
υψηλότερο) στο δείκτη 2010 και που βάζει τη Φινλανδία στη 4η θέση (επάνω από τη 6η 
θέση που καταγράφεται το 2009). Η φήµη της Φινλανδίας απεικονίζει εν µέρει µια 
πολιτιστική προκατάληψη προς τη δικαιοσύνη: αυτό καταδείχθηκε από την αρνητική 
επίπτωση στην κυβερνητική δηµοτικότητα των ισχυρισµών της πολιτικής επιρροής µε 
αντάλλαγµα για τις συνεισφορές πολιτικών εκστρατειών στα µέσα του2008. Οι κυρώσεις 
ενάντια στη δωροδοκία κυµαίνονται από πρόστιµα φυλάκιση µέχρι τεσσάρων ετών, ανάλογα 
µε το έγκληµα. Το δόσιµο και η λήψη των δωροδοκιών είναι ποινικά αδικήµατα. Οι 



     

 

επιχειρήσεις στη Φινλανδία 
δεν µπορούν να αντισταθµίσουν τις δωροδοκίες που πληρώνονται από το εξωτερικό ως 
δαπάνες προώθησης εξαγωγής. 
 

 
 
 
Φορολογία  
 
Από κοινού µε Σκανδιναβικοί γείτονές το φορολογικό καθεστώς της Φινλανδίας 
χαρακτηρίζονται από τα υψηλά προσωπικά αλλά σχετικά χαµηλά εταιρικά φορολογικά 
ποσοστά. Τα ανταγωνιστικά φορολογικά ποσοστά που προσφέρονται από τα µέλη της ΕΕ 
που ένωσαν το 2004, ιδιαίτερα τα βαλτικά έθνη, έχουν οδηγήσει σε περισσότερη πίεση στις 
σκανδιναβικές κυβερνήσεις να αυξηθεί η ελκυστικότητά τους για τους επενδυτές. Τα 
ποσοστά έχουν εµπέσει στους διαδοχικούς προϋπολογισµούς από το 2005, αλλά η χώρα έχει 
ακόµα προτού να πλησιάσει το µέσο όρο της ΕΕ. 
 
Εταιρική φορολογία 
 
Ο φόρος εταιρικού εισοδήµατος µειώθηκε το 2004 από 3 ποσοστιαίες µονάδες (PP) σε 26%, 
και το φορολογικό ποσοστό για τους ιδιώτες για το κύριο εισόδηµα µειώθηκε από 1 PP σε 
28%. Το σύστηµα καταλογισµού σχετικά µε τη φορολογία του εισοδήµατος µερισµάτων 
καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από µια µερική απαλλαγή συµµετοχής στο εισόδηµα 
µερισµάτων. Εντούτοις, ακόµα και µετά από αυτές τις περικοπές, η γενική φορολογική 
επιβάρυνση παραµένει βαριά, αλλά αυτό γίνεται αποδεκτό ευρέως στη χώρα ως απαραίτητο 
πόρισµα ενός γενναιόδωρου κράτους κοινωνικής πρόνοιας. 
 
Μια µη εδρεύουσα επιχείρηση είναι υπεύθυνη για τον εθνικό φόρο εταιρικού εισοδήµατος 
στο φινλανδικός-πηγάζον εισόδηµα µόνο. Το φορολογικό ποσοστό είναι το ίδιο µε αυτό που 
εφαρµόζεται στις εδρεύουσες επιχειρήσεις. Και οι κλάδοι και οι θυγατρικές επιχειρήσεις 
φορολογούνται στα κέρδη κατά 26%. Τα κύρια κέρδη υπόκεινται επίσης στη φορολογία, στο 
ποσοστό 28%. Κέρδη στους µερίδιο-βασισµένους (δηλ. που πληρώνεται στον ισολογισµό 



     

 

εξαρτάται από τις 
εξελίξεις τιµών µεριδίου) υπόκειται στο φόρο παρακράτησης στην πηγή. ∆εδοµένου ότι ο 
φόρος που παρακρατείται είναι συνήθως το τελικό ποσό που οφείλεται, δεν υπάρχει καµία 
υποχρέωση να εισαχθεί αυτό το εισόδηµα ενδιαφέροντος στη φορολογική επιστροφή, και 
καµία αφαίρεση δεν µπορεί να γίνει από αυτό το εισόδηµα. Ο πληρωτής του, συνήθως µια 
τράπεζα, είναι υποχρεωµένος να παρακρατήσει το φόρο κατά πληρωµή του τόκου. Τα µη 
εδρεύοντα άτοµα δεν πληρώνουν το φόρο στη Φινλανδία για το εισόδηµα ενδιαφέροντος που 
παραλαµβάνονται από τις φινλανδικές πηγές. 
 

 
 
 
Φορολογία Ιδιωτών 
 
Το ποσοστό φόρου εθνικού εισοδήµατος είναι προοδευτικό, ανερχόµενο σε 30.5% για τους 
υψηλότερους εργαζοµένους και 7.0% στα χαµηλότερα εισοδήµατα. Συν τοις άλλοις, υπάρχει 
ένας δηµοτικός φόρος (που κυµαίνεται από 16.0% ως 21.0% του φορολογήσιµου 
εισοδήµατος) και ένας φόρος εκκλησιών (που πληρώνεται από τα µέλη των ευαγγελικών 
λουθηρανικών και ορθόδοξων εκκλησιών), ο οποίος κυµαίνεται από 1.0-2.5%. Συνολικά, το 
κορυφαίο οριακό φορολογικό ποσοστό είναι περίπου 52%. 
 
Φ.Π.Α: Ο προστιθεµένης αξίας φόρος αυξήθηκε από 22.0% σε 23.0% Ιουλίου 2010  
εντούτοις, το ποσοστό Φ.Π.Α τίτλων συγκρατείται από την περικοπή από 22% σε 13% στο 
Φ.Π.Α που επιβάλλεται στις υπηρεσίες εστιατορίων και καφέδων, και τα µη 
οινοπνευµατούχα ποτά. 
 

Εµπορικό περιβάλλον 
 
Τρέχουσες συναλλαγές 
 



     

 

Η Φινλανδία έχει δεχτεί 
τις υποχρεώσεις του άρθρου VIII, παράγραφοι 2, 3 και 4 των άρθρων του ∆ΝΤ της ένωσης 
να απόσχει από την επιβολή των περιορισµών στις πληρωµές και των µεταφορών για τις 
τρέχουσες διεθνείς συναλλαγές και από τη συµµετοχή στις µεροληπτικές ρυθµίσεις 
νοµίσµατος ή τις πολλαπλάσιες πρακτικές νοµίσµατος χωρίς έγκριση ∆ΝΤ. 
 
Εµπορικοί κανονισµοί 
Σαν µέλος της ΕΕ, η Φινλανδία εφαρµόζει το ενσωµατωµένο καθεστώς δασµολογίων της ΕΕ 
(TARIC) στις εισαγωγές από τις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες. Η βάση δεδοµένων 
του TARIC, που ενηµερώνεται καθηµερινά από τη γενική διεύθυνση της ΕΕ για τη 
φορολογία και την τελωνειακή ένωση, περιέχει τις πληροφορίες για τα ποσοστά 
δασµολογίων και τους ποσοτικούς περιορισµούς σε ισχύ για οποιοδήποτε αγαθό και από 
οποιαδήποτε χώρα πηγής. 
 
Ποσοστώσεις και άδειες 
 
Οι ποσοστώσεις εισαγωγών ρυθµίζονται στο επίπεδο ΕΕ, αλλά αντιµετωπίζονται εθνικά 
µέσω της χορήγησης των αδειών εισαγωγών στις καταρτισµένες εταιρίες. Σύµφωνα µε τους 
κανόνες της ΕΕ, η Φινλανδία απαιτεί τις άδειες εισαγωγών για µόνο έναν µικρό αριθµό 
αγαθών που εισάγονται στη χώρα εκτός της ΕΕ, και ιδιαίτερα γεωργικά, υφαντικά, προϊόντα 
υποδηµάτων και χάλυβα. Άλλα αγαθά, συµπεριλαµβανοµένων των χηµικών ουσιών και της 
ηλεκτρονικής, κυβερνώνται από ένα συνδυασµένο quotatariff καθεστώς: µόλις εισαγάγει µια 
ορισµένη ποσότητα στην ΕΕ σε ένα δεδοµένο χρονικό διάστηµα, το ποσοστό δασµολογίων 
αυξάνεται. Οι απαγορεύσεις και η επιτήρηση εισαγωγών διατηρούνται για, µεταξύ άλλων, 
ασφάλεια, τεχνικούς, υγειονοµικούς, φυτοϋγειονοµικούς και περιβαλλοντικούς λόγους. Οι 
άδειες εισαγωγών απαιτούνται όπου τα προϊόντα είναι υπαγόµενα στους ποσοτικούς 
περιορισµούς, δασµολογικές ποσοστώσεις, µέτρα προστασίας ή για τον έλεγχο εισαγωγών 
και λόγους επιτήρησης. Τα µόνα µη γεωργικά προϊόντα υποκείµενα στους ποσοτικούς 
περιορισµούς είναι προϊόντα ένδυσης, υποδηµάτων και χάλυβα. 
 
Αντιντάµπινγκ και αντισταθµιστικοί δασµοί 
 
Η ΕΕ εµµένει στις συµβάσεις του ΠΟΕ που καλύπτουν τους δασµούς αντιντάµπινγκ, τις 
επιχορηγήσεις και τους αντισταθµιστικούς δασµούς  που θέτουν τις προϋποθέσεις κατά την 
επιβολή τέτοιων δασµών και τη διάρκειά τους. Η ΕΕ καθορίζει το συµφέρον της Κοινότητας 
(από τις εισαγωγές προτού να µπορέσουν να επιβληθούν οποιοιδήποτε δασµοί 
αντιντάµπινγκ) µε τέτοιο τρόπο ώστε που περιλαµβάνει τα συµφέροντα των εισαγωγέων της 
ΕΕ, των λιανοπωλητών και των καταναλωτών. Όπως στην περίπτωση άλλων σηµαντικών 
οµάδων εµπορικών συναλλαγών, οι δασµοί αντιντάµπινγκ µπορούν εποµένως να είναι ο 
ευκολότερος τρόπος να κερδηθεί η προστασία από τον ανταγωνισµό για µια βιοµηχανία της 
ΕΕ, παρά τα διαδικαστικά µέτρα προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα από τα 
ευρέως-κοινοποιηµένα παραδείγµατα των δασµών αντιντάµπινγκ που επιβάλλονται από την 
ΕΕ είναι αυτό στα κινεζικά και βιετναµέζικα παπούτσια δέρµατος, σε ισχύ από το 2006. 
 
Μη δασµολογικά εµπόδια 
 
Οι εξαγωγείς στη Φινλανδία ωφελούνται από ένα φιλελεύθερο καθεστώς εµπορικών 
συναλλαγών, σύµφωνα µε τους όρους της ΕΕ: τα µη δασµολογικά εµπόδια είναι η εξαίρεση, 
παρά ο κανόνας. Εντούτοις, είναι καλό να επανεξεταστούν οι κανόνες εθνικός και ΕΕ 



     

 

φυτοϋγειονοµικοί, η υγεία των ζώων και προστασίας καταναλωτών. Παραδείγµατος χάριν, ο 
χαρακτηρισµός Conformite Europeenne (CE) έχει γίνει µια de facto απαίτηση για ένα ευρύ 
φάσµα των αγαθών στην ΕΕ. Αυτό είναι επειδή ο εισαγωγέας EUbased υφίσταται τη νοµική 
ευθύνη για οποιεσδήποτε ζηµίες που προκαλούνται από ένα προϊόν που δεν ονοµάζεται µε το 
ce-haraktirjsmo', και λίγοι προετοιµάζονται για να διατρέξουν εκείνο τον κίνδυνο. Το 
σύµβολο δείχνει ότι ένα προϊόν καλύπτει την ουσιαστική υγιεινή, την ασφάλεια και τις 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις οποιωνδήποτε οδηγιών ασφάλειας προϊόντων της ΕΕ 
εφαρµόσιµων στο προϊόν. Μπορεί µόνο να απονεµηθεί από τον κατασκευαστή. Το σηµάδι 
CE δεν είναι ένα ποιοτικό σηµάδι και υποδηλώνει µόνο στις αρχές επιτήρησης της ΕΕ ότι το 
προϊόν είναι σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της ΕΕ. 
 
Σύµφωνα µε τη µελέτη 2010 από την Παγκόσµια Τράπεζα, η απόδοση της Φινλανδίας στο 
εµπόριο συγκρίνεται καλά µε τον περιφερειακό µέσο όρο, και ακόµα και καλύτερα από το 
µέσο όρο του ΟΟΣΑ, ταξινοµώντας τέσσερις από τις 183 οικονοµίες. Αυτό οφείλεται στο 
πολύ χαµηλότερο κόστος και για τις εξαγωγές και για τις εισαγωγές, καθώς επίσης και τον 
αριθµό ηµερών, οι οποίες είναι πολύ πολύς κάτω του µετρίου του ΟΟΣΑ. 
 

 
 
Επενδυτικό περιβάλλον 
 
Ξένη άµεση επένδυση 
 
Η Φινλανδία χαιρετίζει την ξένη επένδυση και δεδοµένου ότι ένα κράτος µέλος της ΕΕ έχει 
αφαιρέσει σχεδόν όλους τους περιορισµούς στο FDI. Οι λίγοι υπόλοιποι περιορισµοί 
αφορούν κυρίως την εύνοια του FDI από τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ). 
 
Επιπλέον, ορισµένες εξαγωγές των µεγάλων φινλανδικών επιχειρήσεων µπορούν να 
χρειαστούν εκκαθάριση από το Υπουργείο απασχόλησης και οικονοµικών σύµφωνα µε την 
πράξη στον έλεγχο των ξένων αποκτήσεων των φινλανδικών επιχειρήσεων (δηλ. ο νόµος 
στην άσκηση του κρατικού ελέγχου των µετόχων σε ορισµένες εταιρίες περιορισµένης 
ευθύνης που συµµετέχουν στην επιχειρησιακή δράση (1991/740). Ο σκοπός της εκκαθάρισης 
είναι να προστατευθούν τα ουσιαστικά εθνικά συµφέροντα. 
 
Επένδυση χαρτοφυλακίων 
 



     

 

Η Φινλανδία έχει µια 
αναπτύξει υψηλή χρηµατιστική αγορά, προηγµένες τεχνολογίες εµπορικών συναλλαγών και 
ενσωµατωµένες συνδέσεις µε το καθάρισµα και τα συστήµατα τακτοποίησης. Οι µετοχές 
διαπραγµατεύονται στο Helsinki Stock Exchange (µέρος της σκανδιναβικής οµάδας 
NASDAQ OMX, η οποία αποτελείται από τις Σκανδιναβικές χώρες  δηλαδή Σουηδία, 
Νορβηγία, ∆ανία και Ισλανδία), ενώ έχει επίσης τις ισχυρές συνδέσεις µε το NASDAQ OMX 
Baltic. 
 
Χρηµατιστηριακή αγορά  
 
Η φινλανδική χρηµατιστηριακή αγορά επηρεάζεται υπερβολικά από τα αποθέµατα 
τεχνολογίας, και ιδιαιτέρως στην απόδοση της Nokia, η οποία αποτελεί σχεδόν τη µισή από 
την κεφαλαιοποίηση του δείκτη). Ο κύριος δείκτης, ο δείκτης OMX Ελσίνκι allshare, 
υποβλήθηκε σε µια σηµαντική εκποίηση στις αρχές του 2009, επηρεασµένη από την κρίση 
από όλα τα βασικά χρηµατιστήρια. Από τότε η αγορά έχει ανακτήσει βαθµιαία  εντούτοις, 
7,289.0 (Νοεµβρίου 2010), αλλά παραµένει αρκετά κάτω από τα επίπεδα προ-κρίσης της. 
Αναµένεται η απόδοση της ανταλλαγής αποθεµάτων του Ελσίνκι να βελτιωθεί µόνο αργά 
στο κοντινό µέλλον, δεδοµένου ότι οι επιχειρήσεις θα παραµείνουν υπαγόµενες στις πιέσεις 
χαµηλής αποδοτικότητας. 
 
Οµόλογα 
 
Τα κυβερνητικά οµόλογα  αποτελούν περίπου 73% της φινλανδικής αγοράς οµολόγων. 
Σύµφωνα µε την τράπεζα της Φινλανδίας, οµόλογα EUR13.8bn εκδόθηκαν στη Φινλανδία το 
2009, µια αύξηση 90.0% σε σύγκριση µε το 2008. Αυτό οδηγήθηκε κυρίως από µια µεγάλη 
αύξηση στην έκδοση οµολόγων της κεντρικής κυβέρνησης. Εντούτοις, τα οικονοµικά όργανα 
(κυρίως τράπεζες) επίσης αύξησαν την έκδοση οµολόγων  το 2009 (επάνω µέχρι το έτος 
22.0% στο έτος). Εν τω µεταξύ, οι µη οικονοµικές εταιρίες έλαβαν κάποιο EUR1.0bn της 
χρηµατοδότησης από εκδόσεις οµολόγων το 2009, µια σηµαντική αύξηση στα προηγούµενα 
έτη. 
 
Κανονισµοί ανταλλαγής κεφαλαίου 
 
∆εν υπάρχει κανένας περιορισµός στις µεταφορές κεφαλαίων επένδυσης, κέρδη ή στις 
διανοµές µερισµάτων εφ' όσον αντιστοιχούν στα επίσηµα αρχεία αποδοχών µιας επιχείρησης. 
Επιπλέον, οι ξένοι επενδυτές δεν πρέπει για να πληρώσουν το φόρο στα κύρια κέρδη ή τα 
έσοδα από επενδύσεις που έχει προέλθει από τη Φινλανδία, και δεν υπάρχει κανένα καθήκον 
γραµµατοσήµων στις συναλλαγές που διευθύνονται στην ανταλλαγή αποθεµάτων και στην 
αγορά over the counter. 
 
H ΕΕ συζητά την εισαγωγή των µέτρων προστασίας ενάντια στις επενδύσεις από τα 
ελεγχόµενα από το κράτος επενδυτικά κεφάλαια λαµβάνοντας υπόψη την αύξηση τέτοιων 
οντοτήτων από στις χώρες όπως την Κίνα, την Ρωσίας ή ΟΠΕΚ. Ο στόχος είναι να 
αποτραπούν οι πολιτικά παρακινηµένες αγορές των επιχειρήσεων στις στρατηγικές 
βιοµηχανίες, όπως η ενέργεια, την οποία οι ξένες κυβερνήσεις θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιήσουν για να ασκήσουν πολιτική πίεση στα κράτη µέλη της ΕΕ. Οι καθαρώς 
εµπορικά-παρακινηµένες διαπραγµατεύσεις δεν πρόκειται να αποθαρρυνθούν, αν και η 
διαχωριστική γραµµή θα είναι αναµφισβήτητα δύσκολο να σωθεί σε πολλές περιπτώσεις. 
 



     

 

Κίνητρα επένδυσης 
 
Αν και δεν υπάρχει κανένα συγκεκριµένο κίνητρο για τους ξένους επενδυτές, είναι επιλέξιµοι 
για τα ίδια είδη κυβερνητικής υποστήριξης µε τα τοπικά αντίστοιχά τους: αυτό περιλαµβάνει 
τις επιχορηγήσεις µετρητών, τα δάνεια, τα φορολογικά οφέλη, τη συµµετοχή δικαιοσύνης, τις 
εγγυήσεις και την κατάρτιση υπαλλήλων. Οι ξένες εταιρίες είναι επίσης επιλέξιµες για την 
ΕΕ-χρηµατοδοτηµένη υποστήριξη. Τα περισσότερα από τα προγράµµατα κινήτρου είναι 
µόνο για την επένδυση στις οικονοµικά λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές. Το 
 περιβάλλον επένδυσης είναι εξαιρετικά ευνοϊκό στους ξένους επενδυτές εξ αιτίας: 

• Οι νόµοι που περιορίζουν την ξένη ιδιοκτησία καταργήθηκαν το 1993, και η 
κυβέρνηση δεν κάνει διακρίσεις µεταξύ των ξένης ιδιοκτησίας και εσωτερικών 
επιχειρήσεων στη χορήγηση των κινήτρων επένδυσης. Μάλλον, τα κριτήρια για 
τέτοια κίνητρα στηρίζονται εάν είναι σε µια υπανάπτυκτη περιοχή της χώρας. 

• Τα εταιρικά φορολογικά είναι ευνοϊκά. Αν και το υψηλό επίπεδο του φόρου 
εισοδήµατος απειλεί να αποθαρρύνει την εσωτερική µετανάστευση του πολύ καλά 
καταρτισµένου εργατικού δυναµικού, η κυβέρνηση έχει κόψει τους προσωπικούς 
φόρους από το 2005. 

• Η χώρα έχει ήδη πρόσβαση και στις δυτικές και ανατολικό-ευρωπαϊκές αγορές, ένα 
υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και διείσδυσης ∆ιαδικτύου, και ένα µορφωµένο 
εργατικό δυναµικό. 

• Η Φινλανδία έχει µια προηγµένη υποδοµή, συµπεριλαµβανοµένων των δορυφορικών 
συστηµάτων, τα ψηφιακά ασύρµατα δίκτυα, και τα συστήµατα οδικού -ελέγχου, που 
βοηθούν τη µεταφορά των εµπορευµάτων. 

• Σαν µέλος της ευρωπαϊκής οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης (ΟΝΕ), η 
Φινλανδία έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε τους σκανδιναβικούς 
γείτονές της. 

 
 


