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Utspridning och bekämpning av coronaviruset

• Själva sjukdomen
• Påverkar arbetskraftsutbudet negativt  - indirekt effekt  - lärare på deltid 
• Ökar hälsovårdens kostnader

• Bekämpningsåtgärderna mot corona
• Påverkar de flesta branschernas externa efterfråga och verksamhetsnivå negativt  - några 

få undantag
• Transportsektorn och turismberoende branscher värst drabbade
• Kringeffekterna från de initialt drabbade gör att de flesta branscherna  får en minskad 

efterfrågan i år
• Snabbt ökande arbetslöshet
• Hushållen drar ner på konsumtionen pga lägre inkomster samt ökad försiktighet – leder till 

lägre konsumtion av andra än dagligvaror
• Oklart hur länge undantagsförhållandena blir kvar – avgörande för de samhällsekonomiska 

effekterna! Vi antar här att samhället återgår till normalt beteende fram till våren nästa år

• Statens & landskapets stödåtgärder
• Minskar konkursrisken genom direkta företagsstöd och garantiarrangemang 
• Stödjer hushållens inkomster – stöder indirekt det lokala näringslivet



Tre scenarier: COVID1,2 och 3

• Skillnader i krisens längd, mängden drabbade av sjukdom, och 
i de enskilda månadernas inkomstbortfall.

• COVID1: restriktionerna lyfts bort under våren (maj/juni), 
ekonomin återgår till normalitet under hösten 2020.  Under år 
2021 återgår man till normal produktionsnivå. 

• COVID2: Något allvarligare och längre problem under 2020. 
Effekter kännbara ännu under 2021. 

• COVID3: Vårt worst-case scenario med största och längsta 
effekterna. Effekterna ebbar ut för det mesta under 2021. 

Vi redovisar scenarierna med LRs hittills beslutade (direkta) stöd 
(samma för alla scenarier). Inga stöd för kommuner ingår i 
kalkylerna. 
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Alternativa utvecklingsbanor för BNP
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Mycket snabb ökning av arbetslösheten

Arbetslöshet på årsbasis, 2007-2021



Det relativa 

arbetslöshetstalet efter 

kommun i april 2019 och 

den 15 april 2020, procent

Brändö 4,0 5,2

Eckerö 3,8 12,1

Finström 3,6 8,7

Föglö 1,2 6,3

Geta 3,6 5,6

Hammarland 3,6 11,1

Jomala 1,8 8,9

Kumlinge 2,7 6,1

Kökar 2,6 7,8

Lemland 1,9 10,5

Lumparland 0,5 6,5

Saltvik 1,6 7,1

Sottunga 0,0 4,4

Sund 4,0 8,5

Vårdö 2,5 9,7

Mariehamn 4,6 15,4

Landskomm. 2,5 8,8

-Landsbygden 2,5 9,1

-Skärgården 2,4 6,8

Hela Åland 3,4 11,4

Notera: Förändring anges i procentenheter
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Vad utmärker coronakrisen?

• Snabbt ökande arbetslöshet med stor andel permitterade.

• Extrem nedgång i efterfrågan för vissa branscher

• Flera olyckliga omständigheter: krisen drabbar Ålands 
viktigaste bransch hårt, den drabbar de mest 
säsongsberoende branscherna hårdast och den drabbar i 
hög utsträckning företag och människor med svag 
ekonomisk ställning.



Betydande negativa risker

• Nedlagda företag kommer att bidra till viss tröghet i 
återhämtningsfasen, men en större konkursvåg antas
undvikas. Ett större antal förlorade företag försvårar
igångstartandet av ekonomin.

• Det finns betydande negativa risker och varje förlängning 
av restriktioner och ändrade konsumentbeteende utöver 
våra antaganden ökar de negativa konsekvenserna för 
företagen markant. 



Säsongsberoendet – varje dag dyrare än 

föregående
Andelen av omsättningen som tjänas in under 
juni-augusti (medeltal 2018–2019), efter 
bransch. 

Den månatliga fördelningen av 
omsättningen för hotell- och 
restaurangbranschen (medeltal 2018–2019). 



De hårdast drabbade branscherna

Lönernas och omsättningens tillväxt inom 
transportsektorn (löpande värden, årlig procentuell 
tillväxt), prognos på årsnivå för 2020.

Lönernas och omsättningens tillväxt inom hotell- & 
restaurangbranschen (löpande värden, årlig 
procentuell tillväxt), prognos på årsnivå för 2020.



Handelns utveckling splittrad

Lönernas och omsättningens tillväxt inom handeln 
(löpande värden, årlig procentuell tillväxt), prognos 
på årsnivå för 2020.



Bygg och företagstjänster mer ju längre ut 

i ekonomin krisen sprider sig
Lönernas och omsättningens tillväxt inom 
byggbranschen (löpande värden, årlig procentuell 
tillväxt), prognos på årsnivå för 2020.

Lönernas och omsättningens tillväxt inom 
företagstjänster(löpande värden, årlig procentuell 
tillväxt), prognos på årsnivå för 2020.



Industrin bland de minst drabbade, men även 

här nedgång för många företag
Lönernas och omsättningens tillväxt inom 
livsmedelsindustrin (löpande värden, årlig 
procentuell tillväxt), prognos på årsnivå för 2020.

Lönernas och omsättningens tillväxt inom övrig 
industri (löpande värden, årlig procentuell tillväxt), 
prognos på årsnivå för 2020.



Krisjämförelse

BNP-tillväxten 1991–2021 (ungefärliga krisperioder 
med blå bakgrund)

Relativ arbetslöshet 1991–2021 (ungefärliga 
krisperioder med blå bakgrund)



Dramatisk minskning i passagerartrafiken i ÅSUBs

huvudscenario – men stor osäkerhet kring hur snabbt 

resandet återupptas
Årlig procentuell förändring i antalet inresande 1990-2020 
(inkluderar samtliga resande på fartyg som tar i land på Åland, samt 
flygresenärer)



Hur påverkas självstyrelsens finansiering?
Överföringar från staten (inkl. återbäring av lotteriskatt)
COVID2-scenario
Miljoner euro
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