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Globalt

• God vaccinationstäckning har i många (rika) länder möjliggjort 
restriktionslättnader utan allvarliga bakslag

• Återhämtningen för den globala industriproduktionen hämmas 
av brist på insatsvaror och störningar i globala logistikkedjor

• På många håll står nu tjänstesektorn för den största delen av 
tillväxten. Tjänstesektorn har fortfarande mycket att ta igen för 
att komma tillbaka till nivån före pandemin.

• Inflationen har stigit brant runtom i världen, till stor del driven av 
tillfälliga faktorer. För EUs del bedömer ECB att inflationen redan 
nästa år ligger under målsättningen på två procent.



Sverige och Finland

• Finland väntas uppleva tillfälligt goda tillväxtsiffror då den finska 
och globala ekonomin återstartas. Utsikterna på lite längre sikt är 
dock pessimistiska.

• Sverige hade liksom Finland bland EUs minsta BNP-nedgångar 
under 2020. Återhämtningen har precis som i Finland gått 
snabbt även i Sverige, och de mer långsiktiga förväntningarna är 
positivare för Sverige.

• Både Finlands och Sveriges produktionsnivå är redan tillbaka på 
samma nivå som före pandemin.



Den åländska BNP-prognosen positivare än i 
våras, men fortsättningsvis långt efter Sverige 
och Finland

BNP-volymtillväxten 2012-2022 för 
Åland, Finland och Sverige. 
Volymindex, år 2012=100.

BNP-volymtillväxten 2012-2022 för 
Åland. Vårens och höstens 
konjunkturrapporter. Volymindex, år 
2012=100.



Arbetslösheten fortsatte att minska 
under sommaren. 

*Observera att en av orsakerna till den minskade arbetslösheten fr.o.m. maj 2021 är att företagare som 
lyfter arbetsmarknadsstöd numera är kodade som i arbete, efter att tidigare varit kodade som 
arbetslösa. Denna förändring är enligt nationella anvisningar. 

Relativt arbetslöshetstal, månatligen 
januari 2019 – september 2021, procent. 



Konsumentförtroendeindex för Åland 
är högre nu än i våras

Konsumentförtroende-index och 
nettotal för delfrågorna. Åland, 
Finland och Sverige, september 2021.

Konsumentförtroende-index och 
nettotal för delfrågorna. Åland, mars 
och september 2021.



Flyttningsrörelsen har varit en positiv 
överraskning under pandemin



Omsättning och lönesumma nära normal 
nivå för tre av fyra näringslivsgrupper–
servicesektorn har långt kvar

Omsättningsutveckling för 
olika delar av ekonomin, 
januari 2018-juni 2021. 
Nominella priser, 
säsongsjusterade data.

Lönesummans utveckling för 
olika delar av ekonomin, 
januari 2018-juli 2021. 
Nominella priser, 
säsongsjusterade data.



Tjänstesektorn tyngs av hotell- och 
restaurangbranschen och transportbranschen. 
Återhämtningen mellan dem skiljer sig åt.

Transport , 
omsättningsutveckling, 
säsongsjusterade data. 
(index jan.2018=100)

Hotell & restaurang, 
omsättningsutveckling, 
säsongsjusterade data. (index 
jan.2018=100)



Rederierna saknar fortsättningsvis 
hälften av passagerarna

Inresande, Åland. 
Procentuell skillnad från 
månadsspecifikt 
medelvärde.

Passagerarvolym mellan 
Finland och Sverige/Estland 
från utvalda finska hamnar*. 
Procentuell skillnad från 
månadsspecifikt 
medelvärde.

*Hamnar där åländska rederier är aktiva



Antalet hotellövernattningar i juli var 
det högsta för en enskild månad under 
2000-talet. 

Hotellövernattningar januari 
2019- augusti 2021



Sommarens återhämtning skiljer sig 
starkt åt för hotellen och rederierna

Hotellövernattningar och inresande under 
sommarmånaderna. Procentuell skillnad mot 
sommaren 2019.



Landskapets finansiering efter budgetår 

Utvecklingen av avräkningen, skattegottgörelsen, 
skatteavräkningen och lotteriskatten enligt budgetår, 
(miljoner EUR, löpande priser) 2016–2022* 

*Prognos

Not: Blocket för lotteriskatten 2021 utgörs enbart av lotteriskatten som 
genererats år 2020. Lotteriskatten som genereras 2021 och 2022 ingår i 
skatteavräkningsbeloppen för respektive år.
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