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Handelsbankens ekonomiska prognos: Finlands ekonomi återhämtar sig – men inte 

utan utmaningar 

 Finlands ekonomi har fortsatt att återhämta sig under hösten. Vi förutspår att Finlands ekonomi krymper 
med 3,5 procent år 2020, växer med 2,5 procent år 2021 och med 1,7 procent år 2022. Den grop som 
coronan orsakat i BNP-siffrorna blir rätt kortvarig eftersom BNP redan år 2022 kommer att uppnå samma 
nivå som före pandemin. Även om BNP rätt snabbt återgår till sin tidigare toppnivå, sker återhämtningen 
på arbetsmarknaden långsammare. 

 Världsekonomins tillväxt krymper i år med 4,1 procent. Återhämtningen har mattats av efter det kraftiga 
uppsvinget inom världsekonomin under våren, men de omfattande stimulansåtgärderna stöder aktiviteten 
inom världsekonomin under de närmaste åren. Världsekonomin växer med 5,1 procent år 2021 och med 
3,5 procent år 2022. Det tar emellertid tid innan det globala BNP-värdet återgår till samma nivå som före 
pandemin. 

 Coronans inverkan på bostadsmarknaden blev i Finland kortvarig och coronan syntes närmast i form av 
en tydlig avmattning av bostadshandeln under våren. Efter det har läget snabbt återställts. 
Bostadsmarknaden gynnas av låga räntor, amorteringsfrihet, permitteringssystemet och konsumenternas 
behov att byta bostad. 

Finlands ekonomi återhämtar sig trots groparna 

 

Finlands ekonomi fortsätter sin återhämtning under prognosperioden, trots att återhämtningsstigen ställvis är 

ojämn för ekonomin. Efter det första uppsvinget under sommaren blir den ekonomiska uppgången jämnare. År 

2021 är den ekonomiska tillväxten beroende av att den privata konsumtionen och exporten återhämtar sig. Den 

största risken för de ekonomiska utsikterna är att coronapandemin åter sprider sig kraftigt och verkningarna för 

Finlands ekonomi och exportmarknad. Fortsätter osäkerheten kring de ekonomiska utsikterna länge, kan det 

dämpa hushållens konsumtion och företagens investeringar. Balansgången mellan att tygla coronapandemin 

och att hålla ekonomin igång präglar ekonomin under detta år och nästa år.  

 

Enligt vår prognos kommer Finlands ekonomi att krympa med 3,5 procent år 2020 och att växa med 2,5 procent 

år 2021 och med 1,7 procent år 2022. Den grop som coronan orsakat i BNP-siffrorna blir rätt kortvarig eftersom 

BNP redan år 2022 enligt vår prognos uppnår samma nivå som före pandemin. Även om BNP rätt snabbt återgår 

till den tidigare toppnivån, är återhämtningen på arbetsmarknaden långsammare. Det dröjer innan 

arbetsmarknaden har återhämtat sig helt efter pandemin. Under tidigare kriser har man observerat att 

arbetslösheten ökar snabbt men minskar långsamt. Arbetslöshetsgraden ökar i år till 8,0 procent, nästa år till 8,2 

procent och sjunker till 7,6 procent år 2022. 

I Finland, liksom i många andra länder, blev coronans verkningar på bostadsmarknaden kortvariga. I Finland 

syntes coronan främst i form av en tydlig avmattning av bostadshandeln under våren. Efter det har läget snabbt 

återställts. Man har sett en positiv utveckling i form av nya lån och bland hushållen är avsikterna att köpa bostäder 

för närvarande ytterst starka. Bostadsmarknaden gynnas av låga räntor, amorteringsfrihet, permitteringssystemet 

och konsumenternas behov att byta bostad.  

På grund av coronan kommer Finlands offentliga ekonomi att skuldsätta sig i betydande mån i år och nästa år. 

Stimulans mitt under krisen är vettigt. För Finlands del är det samtidigt på längre sikt utmanande hur 

skuldsättningen kan tyglas, när också utgifterna ökar snabbare på grund av den åldrande befolkningen. 



”Vi förväntar oss att Finlands ekonomi fortsätter att återhämta sig under resten av året och nästa år, trots att det 

ställvis finns gropar på vägen. Såsom väntat har vinkelkoefficienten blivit flackare efter det första uppsvinget under 

sommaren. Nästa år är den ekonomiska tillväxten beroende av den privata konsumtionens och exportens 

återhämtning. Fyra fartygsleveranser stöder exportens återhämtning år 2021. För Finlands ekonomi år 2021 är de 

stora utmaningarna att hejda arbetslöshetens ökning och att börja förbättra den offentliga ekonomin”, säger 

Handelsbanken Finlands chefsekonom Timo Hirvonen. 

Världsekonomin går från en kraftig rekyl till en långsammare återhämtning 

Vi förutspår att världsekonomins tillväxt i år krymper med 4,1 procent. Efter det kraftiga uppsvinget under våren 

har återhämtningen mattats av. Å andra sidan stöder de omfattande stimulansåtgärderna aktiviteten inom 

världsekonomin under de närmaste åren. Världsekonomin växer med 5,1 procent år 2021 och med 3,5 procent år 

2022. Det tar ändå tid innan det globala BNP-värdet återgår till samma nivå som före pandemin. Arbetslösheten 

som håller sig på hög nivå och den dämpade inflationen betyder att centralbankernas penningpolitik förblir 

stimulerande under prognosåren 2020–2022. 

Utöver coronapandemin är de övriga riskerna för världsekonomins utsikter handelskriget mellan Kina och USA 

och avsaknaden av ett handelsavtal mellan Storbritannien och EU. Presidentvalet i USA i november kan kortvarigt 

orsaka osäkerhet på finansieringsmarknaden. 

”Ur marknadens synvinkel är riskscenariot att ett ytterst jämnt valresultat leder till en utdragen rösträkning med 

därpå följande rättsprocesser. Det vill säga att samma situation som under valet år 2000 upprepas i USA”, säger 

Handelsbanken Finlands seniorekonom Janne Ronkanen. 

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 0.8 -2.9 (-2.0) 2.5 (1.5) 1.5 (1.5)   

Offentlig konsumtion 1.1 3.0 (4.0) 4.0 (2.0) 0.5 (0.5)   

Investeringar -1.0 -2.5 (-3.4) 1.9 (1.6) 1.5 (1.5)   

Export 7.7 -11.0 (-13.0) 5.5 (4.0) 2.6 (2.5)   

Import 3.3 -7.0 (-9.0) 4.0 (3.3) 1.7 (1.7)   

BNP 1.1 -3.5 (-3.5) 2.5 (2.0) 1.7 (1.5)   

            

Inkomstnivåindex 2.1 1.7 2.1 2.0   

Konsumentprisindex 1.0 0.4 1.1 1.4   

Arbetslöshetsgrad* 6.7 8.0 8.2 7.6   

Offentliga samfundens financiella sparande** -1.1 -8.5 -4.8 -2.4   

EMU-skuld** 59.2 69.1 71.2 71.4   

* Procent av arbetskraft  **Procent av BNP           

Augusti månads prognos inom parentes           
            

Källa: Handelsbanken           
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