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Handelsbankens ekonomiska prognos: Kriget i Ukraina bromsar upp tillväxten 
 

 Kriget i Ukraina märks i finländsk ekonomi: utrikeshandeln har dämpats, osäkerheten ökat och inflationen 
tagit fart. Trots det växer ekonomin i Finland med 1,8 procent år 2022. I nästa år blir den ekonomiska 
tillväxten 1,3 procent och år 2024 1,5 procent. Tillväxten ligger helt på hushållens och investeringarnas 
axlar. 

 I Finland ger kriget ordentlig fart åt inflationen i år. Vår prognos är en inflation på 5,3 procent i år. Nästa 
år blir det lugnare med en inflation på 2,7 procent och 2,0 procent år 2024. 

 Globalt får vi en tillväxt på 3,4 procent, nästa år 3,1 procent och år 2024 3,2 procent. Vi har skrivit ned 
tillväxtprognosen för den globala ekonomin. Den globala tillväxten hejdas av de negativa verkningarna av 
kriget i Ukraina, den galopperande inflationen, en stramare penningpolitik och knutorna på 
leveranskedjorna. 
 

 
Kriget i Ukraina har framför allt förorsakat osäkerhet och det påverkar konsumenternas förtroende och minskar 
intresset för bostadsaffärer. Det är lugnare på bostadsmarknaden i år. Den positiva trenden på arbetsmarknaden 
fortsätter, men kanske inte med en lika brant uppåtkurva som förut. Arbetslöshetsgraden ligger i år på i medeltal 
6,6 procent. 
 

”Krigets största inverkan på Finland hittar vi i utrikeshandeln. Den finska exporten till Ryssland ligger i detta nu 

praktiskt taget på noll och det minskar tillväxten med en procentenhet. Den ekonomiska återhämtningen efter 

pandemin bibehåller i alla fall den inhemska tillväxten på en acceptabel nivå”, är Handelsbanken Finlands 

chefsekonom Timo Hirvonens prognos. 

Snabb inflation i Finland 

Inflationen stiger i år till 5,3 procent. Inflationen drivs på av många faktorer. 
 
”Inflationen ligger på en hög nivå hela året. Inflationen får skjuts av framför allt det dyrare boendet och stigande 
priser på mat och kommunikationer”, säger Hirvonen. 
 
Centralbankerna stramar åt sin penningpolitik 
 
Fastän tillväxten dämpas av den växande osäkerheten och den snabbare inflationen, så tror vi inte att 
världsekonomin drabbas av någon recession. Den globala tillväxten står på många ben, till exempel på 
efterfrågan som kvicknat till liv efter pandemin, så tillväxten håller farten. 
 
Centralbankerna stramar åt sin penningpolitik betydligt både i år och nästa år på grund av den starka inflationen. 
Centralbanken i Förenta Staterna har redan börjat höja styrräntan. Det kommer vi att se mera av ännu i år. Man 
har också minskat centralbankens balansräkning och det gör finansieringsläget ännu tuffare. 
 
”Vi tror att Europeiska centralbanken höjer depositionsräntan i juli 2022. Därefter kommer vi att få uppleva ännu 
fyra räntehöjningar före utgången av första kvartalet 2023. 12 månaders euribor, som är den vanligaste räntan 
för bolån, har stigit märkbart i år. De finländska bolånekunderna bör förbereda sig på ännu högre räntor”, säger 
senioriekonomist Janne Ronkanen. 
 
Prognosen i sin helhet kan läsas på finska i bilagan. 
 



Se vår livesändning om prognosen onsdagen 18.5 kl. 9.30. Timo Hirvonen öppnar upp om de ekonomiska 
utsikterna. https://handelsbanken.videosync.fi/talousennuste_2-2022 
 

Finlands ekonomiska utveckling, prognos         

Ändring i procent 2021 2022P 2023P 2024P 

Privat konsumtion 3.1 2.2 (3.0) 1.6 (1.8) 1.4 (1.4) 

Offentlig konsumtion 3.2 1.5 (1.0) 1.8 (1.0) 1.2 (1.0) 

Investeringar 1.2 2.0 (5.0) 2.0 (2.5) 2.0 (1.7) 

Export 4.7 3.0 (6.5) 2.8 (3.5) 3.2 (3.1) 

Import 5.3 3.2 (6.3) 3.1 (3.2) 3.0 (3.0) 

BNP 3.5 1.8 (2.0) 1.3 (1.5) 1.5 (1.5) 
          

Inkomstnivåindex 2.3 2.6 3.0 2.8 

Konsumtionsprisindex 2.2 5.3 2.7 2.0 

Arbetslöshetsgrad* 7.6 6.6 6.4 6.3 

Offentliga samfundens financiella sparande** -2.6 -2.4 -2.3 -1.9 

EMU-skuld** 65.8 64.0 64.2 64.2 

* Procent av arbetskraft  **Procent av BNP        

SHB's januari/mars månads prognoser inom parentes        
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