
 
 
Handelsbanken Finland 
Pressmeddelande 26.8.2020 
 

 
Handelsbankens ekonomiska prognos: Den finländska ekonomin återhämtar sig 
 

 Den finländska ekonomin har börjat återhämta sig. Efter djupdykningen under andra kvartalet kommer 
den finländska ekonomin att repa sig i slutet av året. Coronapandemin kommer dock att gå hårt åt den 
finländska ekonomin 2020. Vi förutspår att Finlands BNP sjunker med 3,5 procent i år, växer med 2,0 
procent nästa år och 1,5 procent år 2022. 

 Tillväxten i världsekonomin krymper med 4,3 procent 2020. Den ekonomiska tillväxten börjar ta ny fart 
under det andra halvåret i år med stöd av den expansiva finans- och penningpolitiken. Vi uppskattar att 
den globala tillväxten uppgår till 5,2 procent 2021 och till 3,5 procent 2022. Trots att den ekonomiska 
tillväxten enligt vår prognos är relativt stark under de närmaste åren kommer det att gå länge innan 
världsekonomin återhämtar sig efter produktionsförlusterna innevarande år. 

 Återhämtningen i ekonomin backas upp av staternas och centralbankernas stimulansåtgärder. 
Europeiska centralbanken håller centralbanksräntorna nere länge framöver. 

 
Den finländska ekonomin har börjat återhämta sig efter coronakrisen 
 

Den finländska samhällsekonomin har klarat sig bättre än många andra länder i den ekonomiska krisen till följd av 

coronapandemin. Ekonomin har dykt mindre än fruktat. Begränsningarna har effektivt motverkat spridningen av 

coronaviruset. Hushållens förtroende har blivit bättre och permitteringssystemet har stävjat uppgången av 

arbetslösheten. Detaljhandeln har gjort bra ifrån sig under krisen medan servicesektorn har tagit mer stryk. 

Coronavirusets inverkan på industrin och byggandet har varit förhållandevis liten. 

Även om skadorna i ekonomin ser ut att bli måttliga i Finland är läget sämre på andra håll i världen. Detta 

upprätthåller en osäkerhet i fråga om de ekonomiska utsikterna. Utsikterna för exportsektorn är tämligen 

blygsamma eftersom coronakrisen minskar den ekonomiska tillväxten på de huvudsakliga exportmarknaderna. 

För den finländska ekonomin är det just osäkerheten på exportmarknaden som är den största risken. Vi förutspår 

att Finlands ekonomi minskar med 3,5 procent år 2020, växer med 2,0 procent 2021 och 1,5 procent 2022. 

Arbetslöshetsgraden kommer i år att stiga till 8,2 procent, nästa år till 8,3 procent medan den förutspås sjunka till 

7,9 procent 2022. 

”Hanteringen av epidemin innebär samtidigt att ekonomin, sysselsättningen och bostadsmarknaden ska hållas i 

gång. Även om den inhemska ekonomin går bra, behöver Finland draghjälp från exporten. Med tanke på utsikterna 

för utrikeshandeln är det uppmuntrande att ekonomin i eurozonen visar tecken på en återhämtning. Den stora 

frågan under slutet av året och nästa år är hur snabb återhämtningen i den finländska ekonomin och 

världsekonomin blir efter det första uppsvinget under sommaren. Vi förväntar oss att återhämtningen varierar 

mellan olika länder och även bakslag kan vara att vänta, men ekonomin kommer i varje fall att piggna till efter 

coronasvackan. I Finland har raset och återhämtningen i ekonomin varit mindre brant än i andra länder men också 

hos oss kommer återhämtningen att ta lång tid”, säger Handelsbankens chefsekonom Timo Hirvonen. 

 
Berg-och-dalbana för världsekonomin 
 

Coronapandemin slog snabbt och hårt mot världsekonomin. Karantänbegränsningar infördes världen över och 

nedstängningen av samhället vände upp och ner på såväl företagen som hushållen. I synnerhet servicesektorn 

drabbades hårt av att människorna begränsade sitt sociala umgänge och stannade hemma. Utbudsstörningar 

prövade å sin sida industrin när många företag var tvungna att avbryta produktionen.  



Tillväxten i världsekonomin krymper med 4,3 procent 2020. Tillväxten börjar ta ny fart under det andra halvåret i 

år med stöd av den expansiva finans- och penningpolitiken. Vi uppskattar att den globala tillväxten uppgår till 5,2 

procent 2021 och till 3,5 procent 2022. Trots att den ekonomiska tillväxten enligt vår prognos är relativt stark under 

de närmaste åren kommer det att gå länge innan världsekonomin återhämtar sig efter produktionsförlusterna 

innevarande år. Raset i ekonomin har dramatiskt försvagat arbetsmarknaden och en del av arbetsplatserna 

försvinner helt och hållet bland annat till följd av det ändrade konsumtionsbeteendet. Också den höga 

arbetslösheten försvagar konsumtionstillväxten.  

Världsekonomins utveckling är kraftigt beroende av hur coronaviruset sprider sig och hur länge begränsningarna 

för att motverka viruset gäller. Det kommer också att finnas stora skillnader i återhämtningstakten mellan olika 

länder.  

Återhämtningen i ekonomin backas upp av staternas och centralbankernas stimulansåtgärder. Europeiska 

centralbanken håller styrräntan nere länge framöver. Det är en bra sak för alla som har bolån. Den offentliga 

skulden växer rekordmycket till följd av de stora stödpaketen och stimulansåtgärderna.  

”Vi kommer att se en balansgång mellan att stävja coronapandemin och att hålla ekonomin i gång. Tröskeln är 

hög för en likadan nedstängning av ekonomin som i våras”, säger Hirvonen.  

De centrala riskerna för utsikterna för den globala ekonomin är utöver coronapandemin handelskriget mellan Kina 

och USA, avsaknaden av ett handelsavtal mellan Storbritannien och EU samt den eventuellt tilltagande politiska 

osäkerheten som de ekonomiska skadorna efter coronapandemin kan ge upphov till. Presidentvalet i USA i 

november kan leda till tillfällig fluktuation på finansmarknaden. 

Klicka på länken för att lyssna på Timo Hirvonens kommentarer om prognosen.  

Den ekonomiska prognosen kan läsas i sin helhet i bilagan.  
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Finlands ekonomiska utveckling, prognos         

Ändring i procent 2019 2020E 2021E 2022E 

Privat konsumtion 0.9 -2.0 (-13) 1.5 (5.7) 1.5 (1.5) 

Offentlig konsumtion 1.2 4.0 (5) 2.0 (4) 0.5 (0.5) 

Investeringar -1 -3.4 (-5) 1.6 (1.5) 1.5 (1.5) 

Export 7.5 -13.0 (-5.5) 4.0 (2.5) 2.5 (2) 

Import 2.4 -9.0 (-6) 3.3 (2) 1.7 (1.2) 

BNP 1.1 -3.5 (-10) 2.0 (5) 1.5 (1.5) 
          

Inkomstnivåindex 2.4 2.7 2.6 2.4 

Konsumentprisindex 1 0.5 1.1 1.4 

Arbetslöshetsgrad* 6.7 8.2 8.3 7.9 

Offentliga samfundens finansiella sparande** -1.1 -8.5 -3.3 -2.4 

EMU-skuld** 59.2 69.2 70.1 70.4 

* Procent av arbetskraft  **Procent av BNP         

SHB's april månads prognos inom parentes         
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