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GLOBAL ÖVERSIKT

Världsekonomin har drabbats av en enorm utbuds- och efterfrågechock sedan coronavirusets (SARSCoV-2) utbrott. Kina, där viruset först dök upp, drabbades tidigt och vi räknar med att Kinas ekonomi
krympte med cirka 11 procent under det första kvartalet. Även om en försiktig återgång till det
normala nu tycks ske i Kina lär utvecklingen tyngas av den pågående krisen i omvärlden.

USA och euroområdet drabbades indirekt av viruschocken i februari och först i mars kom de större
direkta effekterna. Detta gör att västvärldens ekonomiska effekter under det första kvartalet är
mindre än i Kina och den tvära inbromsningen kommer att synas först under det andra kvartalet. BNP
för det andra kvartalet kommer sannolikt att falla mer än någonsin sedan andra världskriget i de
flesta europeiska länderna.
Huvudscenariot i denna prognos är en global recession 2020. Men ekonomin återhämtas redan under
andra halvåret i år och då främst mot slutet av året, förutsatt att viruset kulminerar i Europa och
USA under senvåren. Trots detta kommer året som helhet att vara kraftigt påverkat. Alla större
ekonomiska regioner drabbas hårt, men euroområdet drabbas särskilt hårt, inte minst det ekonomiskt
och politiskt sårbara Italien. Kina går in i sin första lågkonjunktur sedan kulturrevolutionen, men
ligger före övriga världen förutsatt att det inte kommer en betydande andra våg av virusutbrottet.
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Coronaviruset sprids världen över och när vi skriver detta uppgår antal bekräftade fall till 380 000
personer. Eftersom viruset är nytt är det mycket oklart hur länge det kommer att fortsätta spridas
och vidden av dess konsekvenser. I många länder har omfattande åtgärder, som att stänga skolor och
införa karantäner, implementerats för att stoppa smittspridningen.
Hur ekonomin påverkas under sådana omständigheter är självklart mycket osäkert, men vi vet med
säkerhet att både utbud och efterfrågan påverkas. Hur stora konsekvenserna blir beror framför allt
på tre faktorer:
Tiden det tar att stoppa smittspridningen
Vilka åtgärder som införs för att stoppa smittspridningen och hur länge de varar
De ekonomiska åtgärderna som införs för att stötta företag och efterfrågan
I vårt huvudscenario antar vi att viruset toppar i Europa och USA under andra kvartalet och att
åtgärder för att stoppa smittspridningen rullas tillbaka inom en snar framtid (d.v.s. några veckor). Vi
antar också att omfattande ekonomiska åtgärder för att stötta företag och individer införs, vilket
möjliggör en återhämtning under andra halvåret av 2020 då hushåll och företag återfår förtroendet.
I ett mer negativt scenario antar vi att åtgärderna för att stoppa smittspridningen kommer att finnas
kvar längre, men att de gradvis fasas ut i början av sommaren. Trots det kommer oroliga hushåll och
företag avvakta med att konsumera och investera under resten av året.

För våra hemmamarknader, Norden och Baltikum är situationen extremt utmanande. Nästan
fullständig nedstängning av samhällena leder till mycket långtgående konsekvenser både i
leveranskedjor och efterfrågan. BNP-tillväxten sjunker med 6 procent i Norge, som drabbas av flera
chocker samtidigt, medan övriga Norden och Baltikum ser negativa tillväxttakter på-3-6 procent i år.

De politiska åtgärderna som hittills lanserats är betydande, men en vändning mot det bättre av själva
pandemin behövs förmodligen innan finansmarknaderna lugnar sig. Både regeringar och
centralbanker har hittills aviserat enorma stödpaket, även om det finns stora avvikelser mellan
länder. Kanske mest anmärkningsvärt är de europeiska ansträngningarna att utreda möjligheten med
gemensamma obligationer för att hantera pandemin. Detta är en betydande förändring i riktning
mot ett fördjupat samarbete inom euroområdet, något som Tyskland i ett budgetperspektiv har
blockerat tidigare, men som landet nu verkar stödja.
Efterfrågan på finansiering är för närvarande stor och kommer att leda till en kraftig ökning av
globala skuldnivåer under de kommande åren. Många företag kommer att behöva acceptera ökad
skuldsättning för att klara den minskade efterfrågan, medan andra inte kommer att klara sig utan
massivt stöd från regeringarna. I många länder kommer statsskulden att skjuta i höjden från redan
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höga nivåer. Centralbankerna har aviserat att de ska köpa både privata och offentliga värdepapper till
mycket stora belopp. Detta får till följd att centralbankernas balansräkningar ökar kraftigt och det
ökar komplexiteten i hela det finansiella systemet i framtiden.

Pandemin har lett till att många ekonomier mer eller mindre stängt ned och företagens intäkter går
upp i rök. Det har lett till omfattande börsfall och stress på finansmarknaderna. De massiva
svängningarna vi nu ser på världens börser och valutamarknader har vi inte sett sedan finanskrisen.
Kredit- och penningmarknaderna fungerar inte normalt och har till viss del frusit.
För att minska risken har investerares efterfrågan på likvida tillgångar skjutit i höjden, inte minst för
amerikanska statsskuldväxlar. Detta stressade läge har till och med lett till att statsobligationer sålts
av, vilket har pressat upp obligationsräntor trots centralbankers köp. Detta kan bli en ond cirkel,
eftersom utförsäljningar av både aktier och obligationer ger förluster och riskerar att tvinga
investerare till ytterligare försäljningar av riskfyllda tillgångar.
Centralbanker och tillsynsmyndigheter har snabbt trappat upp sina insatser för att säkerställa att
finansiella marknader och banksektorn fungerar för att undvika att dra ekonomierna in i en finansiell
härdsmälta. Styrräntorna har sänkts, flera likviditetshöjande åtgärder har vidtagits, bland annat
genomförs kraftigt ökade värdepappersköp. Därtill har kapitalkraven på banker sänkts. De ökade
tillgångsköpen förväntas att hålla ned räntor på längre löptider och vi förväntar oss därför inte att
avkastningskurvorna kommer att branta mycket mer framöver.

Efterfrågan på amerikanska dollarn har varit mycket hög vilket lett till en förstärkning av valutan,
medan cykliska och mindre likvida valutor har drabbats hårt, i synnerhet den norska kronan. Norges
Bank har till och med, för första gången i historien, verbalt intervenerat för att lugna marknaderna.
Prognoserna på räntor och valutor är synnerligen osäkra i detta skede, eftersom marknaderna är
mycket slagiga och snabbrörliga. Vi förutser totalt sett "mer av samma sak" tills pandemin anses vara
under kontroll.
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De flesta europeiska länderna har vidtagit kraftiga begränsningar av socialt umgänge under de
senaste veckorna. Tjänstesektorn är i stort sett stängd. Gränsöverskridande resor är obefintliga och
det är stora störningar vid gränserna för godstransporter. Tillverkningen tar också en smäll, t.ex.
stänger stora biltillverkare sina fabriker. Med stora delar av ekonomin på sparlåga är en djup
lågkonjunktur oundviklig. Men om de massiva åtgärderna inte varar alltför länge, bör återhämtningen
för ekonomin vara stark. Vi förutspår en minskning av BNP-tillväxten i euroområdet med 4 procent
2020 och en uppgång lika mycket under 2021.
Responsen från regeringar inom euroområdet har varit stora. Insatserna varierar, men många länder
har aviserat direkta åtgärder på i storleksordningen 1,5–2 procent av BNP, med Tyskland i topp på
4 procent. Statliga lånegarantier kan i vissa fall motsvara upp till 10 procent av BNP. Enligt den
nuvarande handlingsplanen spelar bankerna en avgörande roll för att lättnaderna ska föras vidare ut
till ekonomin. Förhoppningsvis kan de garantier och de billiga pengarna som den Europeiska
centralbanken (ECB) tillhandahåller säkerställa kreditförsörjningen och hålla liv i kreditkanalerna, men
mycket beror på bankernas vilja att låna ut.

Många europeiska flygbolag har fått, eller kommer att behöva, subventioner och vissa kommer
sannolikt att förstatligas under de kommande månaderna. Det kan bli en ökning av den inhemska
turismen till sommaren, men för flygresor är det osannolikt att det blir mycket bättre den här
sommaren. Tyskland och Frankrike har båda visat beredskap för att nationalisera viktiga företag om
behov uppstår.
ECB har varit aktiv när det gäller att hantera den ekonomiska krisen, men det kommer att behövas
fler åtgärder. Vi förväntar oss att tillgångsköpen, som nu uppgår till 1 000 miljarder euro, kommer att
bidra till att driva ned det allmänna ränteläget samtidigt som utökade köp av företagsobligationer
väntas trycka ned kreditspreadar. Därtill kommer ECB sannolikt att behöva lätta på sin självpåtagna
gräns att maximalt köpa 33 procent av marknaden för statsobligationer. ECB har också indikerat att
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man kommer att avvika från den så kallade kapitalnyckeln, som hittills fördelat köpen mellan
medlemsländerna utifrån BNP och befolkning. Om någon form av gemensamma
”pandemiobligationer” lanseras i euroområdet kommer ECB att vara en stor köpare. På det hela taget
förutser vi att ECB kommer att vara både innovativ och tillhandahålla en hel del åtgärder under de
kommande månaderna. Inte heller köp av börshandlade fonder (ETF:er) eller aktier kan uteslutas.

Kalifornien och New York befinner sig redan i karantän och det går inte att utesluta att fler delstater
följer i samma spår. Konsumtionen kommer att falla dramatiskt och företag har redan börjat göra sig
av med anställda. Arbetslösheten kommer att stiga markant i närtid och en recession kommer också
att bli oundviklig i USA. Nedgången i oljepriset kommer sannolikt att vara något negativ för BNPtillväxten eftersom det tynger investeringar i energisektorn, samtidigt som konsumtionen inte ökar
då hushållen är mer benägna att stanna hemma på kort sikt.
Den amerikanska centralbanken Federal Reserve (Fed) har agerat kraftfullt och gått in i fullt krisläge.
Räntan har sänkts till nära noll, obegränsade värdepappersköp har annonserats och flera ytterligare
åtgärder har vidtagits för att stödja likviditeten. Vi förväntar oss att styrräntan åtminstone kommer
att vara oförändrad under hela detta år.
Men nu är det framför allt upp till finanspolitiken att leverera. Ett massivt finanspolitiskt
stimulanspaket diskuteras för närvarande, inklusive kontantöverföringar till hushåll,
skattesänkningar och stöd till företag. Vi förväntar oss att finanspolitiska stimulanser kommer och
detta kommer bidra till att dämpa den ekonomiska nedgången. Utan ett finanspolitiskt stöd skulle
följderna bli katastrofala.
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Kinas drastiska nedstängningar stoppade landets industriproduktion och tjänstesektor i februari.
Trots de senaste veckornas normalisering kommer detta att resultera i en historisk BNP-nedgång
under första kvartalet. Även om kontrollerna i landet nu gradvis lyfts kommer Kinas återhämtning att
begränsas av den kraftiga globala inbromsningen.
Vi förväntar oss en snabbare återhämtning under andra halvåret 2020 och för 2021, men riskerna är
på nedsidan. Om viktiga exportmarknader stängs ned under en längre tid kan Kinas återhämtning ta
längre tid, vilket leder till en större nedgång 2020 och en svagare återhämtning under 2021. Även
om den kinesiska regeringen inte kan förhindra nedgången i år, är det en prioritet att få ekonomin
tillbaka på rätt spår, särskilt då Kinas kommunistiska parti (CCP) har ett jubileum sommaren 2021.
Stora stimulansåtgärder kommer att genomföras vilka väntas bidra till investeringar i infrastruktur
och höja kredittillväxten. Stimulanserna väntas stötta industriproduktionen medan tjänstesektorn
kommer att släpa efter. Hänsyn till finansiell stabilitet kommer för tillfället att skjutas åt sidan.

De politiska klyftorna mellan Kina och USA har, om något, intensifierats efter att viruset bröt ut.
Detta ökar risken för att handelskriget kan blossa upp igen. Båda länderna kommer dock att vara
ovilliga att vidta åtgärder som skulle riskera deras ekonomiska återhämtning. På grund av viruset och
de politiska spänningarna kommer sannolikt regionaliseringen att öka liksom viljan att vara
självförsörjande.

De globala riskerna som följer av denna lågkonjunktur som drabbar nästan alla länder är betydande.
Den skulddrivna tillväxten sedan finanskrisen har försatt många ekonomier i en sårbar situation.
Utbrottet av viruset har återigen skapat ett enormt behov av stimulanser och stöd, vilket i sin tur
kommer att skapa ännu mer skulder, både offentliga och privata.
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Med tanke på den stora osäkerheten om hur pandemin kommer att utvecklas presenteras här ett
alternativscenario. I detta scenario antas återhämtningen från den mycket kraftiga chocken under
första halvåret 2020 bli långsammare än vad vi bedömer i vårt huvudscenario.
Vi antar i detta scenario att de nedstängningar vi upplever just nu kommer att finnas kvar längre,
men ändå att de gradvis kommer att mildras i början av sommaren. Likväl fortsätter viruset att hålla
tillbaka oroliga hushåll och företag från konsumtion och investeringar under hela året. Denna
utveckling bedöms leda till att BNP sjunker under varje kvartal 2020, även om den kraftigaste
nedgången alltjämt kommer under det andra kvartalet i år, och återhämtningen dröjer till 2021.
I detta mer allvarliga scenario väntas global BNP minska med 5 procent 2020 och tillväxten under
2021 begränsas till 6 procent. Euroområdet drabbas särskilt hårt och ekonomin faller med så mycket
som 7 procent, medan USA och Kina tar relativt sett en mindre smäll.
Norden och Baltikum går in i en utdragen recession med BNP-fall på mellan 6 procent och 11 procent.
I detta scenario inträffar en våg av företagskonkurser trots enorma räddningsinsatser från den
offentliga sektorn. Arbetslösheten kommer att öka avsevärt i Norden och Baltikum, vilket kommer att
försätta många hushåll i en prekär situation med sjunkande konsumtionsutrymme. Detta i sin tur
kommer att bromsa återhämtningen när den väl kommer. Norge är det land som löper störst risk att
drabbas av en extremt allvarlig störning, även om landet har stora ekonomiska buffertar. Det beror
på att landet, utöver viruschockerna också dras med en utdragen oljeprischock.
BNP
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USA
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-

-
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-
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-
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-
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1
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-4

9

-

-

Ryssland
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-

-
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-8

3
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-10
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-9

2
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2
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Global prognos
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RISK

Den expansiva penningpolitiken under det senaste decenniet, och som nu blir nu ännu mer expansiv,
riskerar att driva på den obalanser som har byggts upp i världsekonomin under senare år. En
långvarig stress i det finansiella systemet kan inte uteslutas i detta skede och risken finns att krisen
utvecklas till en bredare finanskris.
Samtidigt måste det understrykas att det också är möjligt med ett mer optimistiskt scenario än vårt
huvudscenario. Till exempel kan de inhemska kontrollerna lättas tidigare än vi förväntar oss om
ovanligt varmt väder leder till en minskad smittspridning, eller om en effektiv behandlingsmetod
uppfinns snabbare än prognoserat.
Riskerna i prognosen är dock främst på nedsidan. De smittförebyggande åtgärderna kan behöva
behållas under en längre period än vi räknar med, och det kan inte uteslutas att det blir en ny
smittvåg. (Se även alternativscenario på sid 11). Det finns även en risk att oljesektorn påverkas än
mer än vi uppskattat, vilket kan medföra att USA drabbas hårdare än Europa. I bl.a. USA finns tydliga
tecken på att e-handeln gynnats av virusspridningen vilket ökar pressen på den redan utsatta
detaljhandeln. Risken är att framtida handelsmönster permanent förändras dels i spåren av en ökad
digitalisering, dels drivet av en starkare nationalism som gör att global handel minskar ytterligare.
Ännu större störningar i försörjningskedjorna i kombination med djupgående ekonomiska störningar
kan även leda till fenomen som är bekanta från ekonomiska historieböcker. Brist på produkter och låg
produktion kan driva upp inflationen samtidigt som arbetslösheten skenar. Resultatet blir stagflation,
vilket är en situation med hög inflation och stagnerande ekonomi.

Flera sektorer i svensk ekonomi blöder. Inom tjänstesektorn står många företag helt utan
efterfrågan, övergivna när försiktiga hushåll har gått hem. Tillverkningsindustrin tampas med brutna
leverantörskedjor och sjunkande efterfrågan.
Nedgången i svensk ekonomi är både bredare och snabbare än under finanskrisen. Export,
investeringar och hushållens konsumtion faller markant. Under finanskrisen var nedgången i
hushållens konsumtion begränsad då den expansiva finans- och penningpolitiken lyckades dämpa
nedgången.
Vi räknar med att BNP sjunker med cirka 6 procent under det andra kvartalet jämfört med
föregående kvartal, vilket är den snabbaste nedgången som uppmätts. Det motsvarar en
produktionsminskning med drygt 70 miljarder kronor. Nedgången i näringslivet är än större, men
dess fall under kvartalet begränsas av att offentlig konsumtion samtidigt beräknas öka.
Vi antar att nuvarande restriktioner inom en snar framtid (cirka 1–2 månader) släpps och att den
ekonomiska aktiviteten gradvis börjar stiga igen under sommaren. Uppgången blir dock försiktig då

12 | Swedbank Economic Outlook | Mars 2020

SVERIGE

hushåll och företag fortfarande avvaktar med en del konsumtion och investeringar. Däremot väntas
återhämtningen bli starkare under 2021 i takt med att tillförsikten stiger och de ekonomiska
stimulanserna fortgår. Sammantaget innebär detta att BNP sjunker med 4 procent under 2020 för
att stiga med nästan lika mycket nästa år.

Även situationen på arbetsmarknaden förvärras snabbt. Antalet varsel har skjutit i höjden under de
senaste veckorna och närmar sig nivåer som senast noterades under finanskrisen. Arbetslösheten
förväntas nå 10 procent under sommaren 2020 för att därefter sakta sjunka något. Även
sysselsättning och antalet arbetade timmar sjunker. Timmarna faller betydligt mer än
sysselsättningen vilket bland annat hänger samman med krisens art (att den förhoppningsvis är
tillfällig och framför allt drabbar tjänstesektorn) men också att Sverige nu har ett bättre system för
korttidsarbete än vid tidigare kriser.

Riksbanken har haft fullt upp på sistone. De åtgärder som vidtagits syftar till att lugna stressade
finansmarknader och upprätthålla en fungerande kreditförsörjning så att de negativa
konsekvenserna på den reala ekonomin av coronakrisen inte permanentas. Vi bedömer att ytterligare
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åtgärder kan bli aktuella framöver. I första hand lär obligationsköpen behöva bli mer omfattande.
Möjligheterna när man nu öppnat för att köpa både kommun-, bostads- och företagsobligationer är
närmast oändliga. Vi kan inte heller utesluta att Riksbanken mer explicit börjar styra nivån på
obligationsräntor, dvs. styr avkastningskurvan (yield curve control) likt Bank of Japan. Någon
räntesänkning lär dock inte bli aktuell.
Inflationen är just nu inte i fokus men kan på sikt återigen bli ett bekymmer för Riksbanken. Låga
energipriser, tillsammans med en dämpad efterfrågan till följd av den ekonomiska inbromsningen,
håller ned inflationen. Kronan har dock försvagats mycket och även om en viss förstärkning förutses
väntas växelkursen bidra till stigande inflation under prognosperioden.

Även regeringen har bråda dagar. De åtgärder som hittills har presenterats riktade mot hushållen är
mer generösa regler rörande ersättning vid sjukdom. Företagen har främst erbjudits lån, garantier
och anstånd med skattebetalningar men har också fått avlastning för sjuklöneperioden. Kostnaden
för åtgärderna hittills bedöms uppgå till blygsamma 15 miljarder kronor, vilket motsvarar 0,3 procent
av BNP.
Betydligt mer omfattande åtgärder väntas framöver. Vi räknar sammantaget med åtgärder som
innebär utgiftsökningar på omkring 100 miljarder kronor, motsvarande 2 procent av BNP, för 2020.
Det handlar om direkta stöd till drabbade företag i syfte att avlasta dem från en del kostnader i närtid. Det kan ske i olika former, men några exempel kan vara att staten står för hyreskostnader och arbetsgivaravgifter. Vi räknar också med att statsbidragen till kommunerna ökar med 25 miljarder i år.
Förutom kostnaden för dessa åtgärder försvagas de offentliga finanserna även av det försämrade
konjunkturläget. Sammantaget förväntas det offentlig-finansiella underskottet i år uppgå till 4
procent av BNP och den offentliga skuldsättningen stiga till 40 procent av BNP.
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2020 UTSIKTER

BNP:
Inflation:
Arbetslöshet:

- 3%
0,9%
7%

BNP:
Inflation:
Arbetslöshet:

- 4%
0,8%
9%

BNP:
Inflation:
Arbetslöshet:

- 6%
4%
8%

BNP:
Inflation:
Arbetslöshet:

- 3%
0,4%
8%

BNP:
Inflation:
Arbetslöshet:

- 5%
1,0%
8%

BNP:
Inflation:
Arbetslöshet:

- 6%
0,5%
9%

BNP:
Inflation:
Arbetslöshet:

- 5%
1,0%
8%
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NORDEN

Utsikterna för den norska ekonomin har försämrats kraftigt. Norge drabbas på tre sätt som alla är
betydande; (i) nedgång i oljepriser och oljeinvesteringar, (ii) fall i global efterfrågan och (iii) det
inhemska virusutbrottet. Effekterna på den norska ekonomin bedöms därför bli betydligt större än på
de övriga nordiska länderna. Oljeinvesteringarna var redan på väg att minska i år innan krisen slog till
och sedan dess har oljepriset sjunkit långt under de beräknade nivåerna för nya lönsamma projekt i
Nordsjön. Som en följd av detta förväntar vi oss att oljeinvesteringarna kommer att minska med cirka
25 procent under de kommande åren.

Virusutbrottet har redan decimerat stora delar av den inhemska ekonomiska aktiviteten och
arbetslösheten har ökat påtagligt. Finanspolitiken måste agera kraftfullt för att mildra chocken och
stödja arbetstagare och företag. Vi förväntar oss många fler åtgärder än de som hittills aviserats.
Norges Bank har redan sänkt styrräntan från 1,50 procent till 0,25 procent, den lägsta nivån
någonsin, och ger riklig finansiering till banksektorn. Norges Bank är beredd att sänka räntan
ytterligare om det behövs, men i praktiken tror vi att räntan är nära sin nedre gräns.
Trots omfattande ekonomiska stimulanser räknar vi med att BNP för fastlandets ekonomi kommer
att sjunka med cirka 6 procent i år och först i slutet av 2022 ser vi en full återhämtning. På grund av
de kombinerade ekonomiska chockernas karaktär och intensitet förväntar vi oss att denna nedgång
kommer att bli betydligt allvarligare för den norska ekonomin än den globala finanskrisen.
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NORDEN

Åtgärderna för att begränsa virusspridningen kommer att ha en stor inverkan på den danska
ekonomin eftersom en stor del av den ekonomiska aktiviteten är nedstängd. Den danska ekonomin är
också sårbar på grund av att dess internationella handel har ökat kraftigt. Från och med 2019 är USA
den största exportmarknaden för danska företag, vilket gör USA:s restriktioner till ett särskilt
bekymmer.
Vi förutspår en minskning av BNP med 3 procent för Danmark 2020 och en uppgång på 4 procent
2021, i hög grad i linje med utvecklingen i Sverige. Sysselsättningen förväntas minska och
arbetslösheten stiga. Men jämfört med den globala finanskrisen 2008/09 när Danmark också
drabbades av en bostadsbubbla som sprack, blir lågkonjunkturen mindre djup och betydligt kortare.
Den danska regeringen har aviserat ett omfattande stödpaket som omfattar åtgärder såsom att
kompensera företag för löner och fasta kostnader, kreditfaciliteter och anstånd med
skatteinbetalningar. Jämfört med övriga nordiska och baltiska länder är den annonserade
kompensationen för fasta kostnader, som omfattar DKK 40 miljarder, det mest omfattande direkta
stödet till företag.
Danmarks Nationalbank, centralbanken, har aviserat en 0,15 procentenheters höjning av sin
styrränta, efter att EUR/DKK har pressats uppåt och valutainterventioner har genomförts under de
senaste månaderna. Så länge de globala marknaderna är bräckliga kvarstår trycket på den danska
kronan, vilket ökar sannolikheten för ytterligare räntehöjningar inom en snar framtid.

Den finska ekonomin gick in i coronavirusets epidemi med tungt bagage. Tillväxten hade redan
sjunkit i slutet av 2019 och många indikatorer pekade på en ytterligare avmattning. Den fullständiga
nedstängningen som inleddes i Finland den 18:e mars har långtgående konsekvenser för ekonomin
som helhet. I vårt huvudscenario förutspår vi en BNP-tillväxt på -3 procent 2020, vilket främst
återspeglar en mycket negativ tillväxt under andra kvartalet, varefter ekonomin börjar normaliseras.
Ekonomin påverkas av både utbuds- och efterfrågechocker. Exporten krymper när orderböckerna
töms snabbt, samtidigt sjunker konsumtionen och företagen skjuter upp investeringar. Den
imponerande ökningen av sysselsättningen som varit de senaste åren bromsar då tillfälliga
uppsägningar delvis förvandlas till verkliga uppsägningar. Arbetslösheten stiger till 7 procent i år och
sysselsättningsgraden för 15–64-åringar sjunker till 71,5 procent i vår prognos. Om krisen förlängs
beräknas sysselsättningseffekterna bli betydligt större.
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AVISERADE ÅTGÄRDER

Sverige

Norge

Danmark

Finland

Estland

Lettland

Litauen

70%

upp till 75%

60/90%

Direkta stöd
Kompensation för korttidspermittering (andel av totala lönekostnader)

upp till 75%

Direkta subventioner till företag

Kompensation till egenföretagare och
frilansare

upp till
100%
Minskad
arbetsgivaravgift

upp till 75%
DKK 40 md

EUR 0,2 md

upp till 80%
av inkomsten

DKK 10 md

Tillfällig rätt
till arbetslöshetsersättning

13 dagar

30 dagar*

Kompensation för sjuklönekostnader

13 dagar

Kompensation för inställda arrangemang /stöd till idrott och kultur

SEK 1 md

Övrigt

Slopad
karensdag

Total uppskattad omfattning

SEK 14 md

NOK 43 md

DKK 56 md

EUR 0,4 md

Total uppskattad omfattning
(% av BNP)

0,3%

1,5%

2,4%

Uppskjutna inbetalningar av skatt,
moms, pension, elektricitet m.m.

upp till
SEK 300 md

Ja

Statliga kreditgarantier/lån

SEK 130 md

NOK 100 md

SEK 3 md

upp till
NOK 50 md

0%

1%

Ja

3 dagar

Ja

14 dagar

EUR 0,3 md

EUR 0,4 md

EUR 1,5 md

0,2%

1%

1,3%

3,1%

upp till
DKK 165 md

EUR
4–5,5 md

Ja

Ja

Ja

DKK 61 md

EUR 10md

EUR 1,7 md

EUR 0,95 md

EUR 1 md

NOK 900 mn DKK 100 mn

EUR 3 mn
Ersättning
direkt vid
uppsägning

Lån/garantier/likviditet

Ökade investeringar från statliga
pensionsfonder/myndigheter
Sänkta krav för bankernas cykliska
kapitalbuffert
Centralbanksutlåning till företag via
banker
Centralbanksköp av värdepapper
Ändrade utlåningsvillkor inklusive
säkerheter
Swapavtal med FED /centralbankslån
i dollar

EUR 0,4 md

minskas med
1%
via ECB

0%
via ECB

EUR 750 md
via ECB/EUR EUR 750 md
1 md via Finvia ECB
lands Bank

SEK 300 md

Ja

Ja

Ja

USD 60 md

USD 30 md

US 30 md

via ECB

via ECB

EUR 750 md
via ECB

EUR 750 md
via ECB

via ECB

via ECB

via ECB

via ECB

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

EUR 24 md

0.0

* Gäller de som är sjukskrivna till följd av coronaviruset
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0%

SEK 500 md

Swapavtal med ECB

Penningpolitisk styrränta

EUR 1 md

0.25

-0.6

BALTIKUM

Nedgången väntas spänna över olika sektorer men de hårdast drabbade sektorerna blir transporter,
hotell och restaurang samt underhållning. Nedgången i energiproduktion, som redan började ifjol,
kommer att fortsätta. Den lägre BNP-tillväxten har en stor effekt på arbetsmarknaden –
arbetslösheten väntas stiga till över 8 procent, medan lönetillväxten saktar ned. Både inhemsk
efterfrågan och exporten minskar. I huvudscenariot återhämtar sig tillväxten relativt snabbt igen
under 2021, medan de hårt drabbade sektorerna återhämtar sig långsammare.
Den ekonomiska chocken lindras av de omfattande åtgärderna som nu implementeras. Regeringen
väntas tillföra ekonomin 2 miljarder euro (7 procent av BNP) för att minska krisens spridning och
bidra till en smidigare återhämtning när virusutbrottet är över.

Regeringen kommer också att föreslå en extra statsbudget med underskott för att kunna öka
kostnaderna. Dessutom planerar Estland att ta ett lån på 1 miljard euro (cirka 4 procent av BNP). I
detta sammanhang är det viktigt att notera att Estland har ett stort finanspolitiskt utrymme.
Estland har totalt finansiella reserver på ungefär 5 procent av sin BNP och har starka offentliga
finanser, vilket gör det möjligt att spendera mer under krisen.

Lettlands BNP-tillväxt väntas bli en besvikelse redan under det första kvartalet och försvagas
betydligt under det andra kvartalet – sannolikt blir det den kraftigaste kvartalsnedgången i BNP som
någonsin skådats. Chocken väntas dock vara tillfällig och aktiviteten återupptas under andra halvåret
i år. De utökade finanspolitiska stöd som regeringen ger väntas hjälpa företag att hålla sig flytande.
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BALTIKUM

Det möjliggör en relativt kraftig ökning av den ekonomiska aktiviteten från de mycket nedpressade
nivåerna under nedstängningen.

De företag som först drabbas är verksamma inom transport, hotell och logi, och livsmedelsservice,
konst och rekreation och detaljhandel med andra varor än livsmedel, liksom de företag som
tillhandahåller tjänster för dessa sektorer. De först drabbade sektorerna står för omkring 16 procent
av BNP, och vissa av dem kan komma att gå på sparlåga även efter att nedstängningen upphört då
hushållens förtroende förblir svagt under en utdragen period. Störningar i produktionskedjorna och
lägre utländsk efterfrågan kommer att dämpa exporten och orsaka dåliga resultat för flera företag
inom tillverkningssektorn.
Men för mer än en tredjedel av ekonomin kan effekterna bli betydligt mindre och för vissa sektorer
kommer produktionen till och med kunna öka. Till exempel väntas den offentliga sektorn påverkas i
mindre omfattning., Även vissa industrier i den privata sektorn, som jordbruk, livsmedelsproduktion,
tillverkare av medicinsk utrustning, tjänster för hemleveranser, IT-tjänster etc, kan möta en ökad
efterfrågan. Arbetslösheten börjar gradvis minska när ekonomin återhämtar sig 2021. Lönetillväxten
förväntas minska avsevärt eftersom de flesta företag drar ned på bonusar och övertidsarbete. Därtill
sänker vissa företag lönerna. Lönetillväxten förväntas återhämta sig något under 2021.
Eftersom många företag möter en vikande efterfrågan och omsättning försöker de minimera
kostnader, även arbetskostnaderna. Detta leder till högre arbetslöshet. Med tanke på den uttalade
bristen på arbetskraft före utbrottet kommer företagen att avstå från att avskeda personal om
möjligt. Inflationen förblir mycket dämpad under 2020 på grund av ett efterfrågefall och det låga
oljepriset. Stimulansåtgärderna (hittills har ett paket på 6,6 procent av BNP annonserats) kommer
att innebära en stor ökning av budgetunderskottet och bidrar till en uppgång av den annars relativt
låga statsskulden. Det är tur att den lettiska ekonomin går in i denna kris i mycket bättre form än
under finanskrisen, vilket ökar chanserna för att bättre klara av nedgången.
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BALTIKUM

BNP-tillväxten förväntas krympa med 10 procent under andra kvartalet 2020, men kommer att börja
återhämta sig redan under andra halvåret i år. Under hela 2020 väntas BNP krympa med 5 procent,
följt av 5 procents rekyl 2021. BNP-nivån bör nå nivån före pandemin i slutet av 2022. De värst
drabbade sektorerna väntas, som i de flesta andra länder, vara turism, hotell och logi, catering och
underhållning. Transporter, som utgör en stor del av den litauiska ekonomin, kommer också att
drabbas hårt. Utöver detta kommer företag att påverkas av den kraftigt minskade efterfrågan i hela
EU och störda leverantörskedjor. Exporten förväntas minska med 7 procent 2020 och återhämta sig
2021.
KPI-inflationen kommer att falla till 1 procent i år, främst på grund av billigare olja och lägre pris på
vissa tjänster. Löneökningarna kommer att dämpas till 3 procent, men inte helt upphöra då den
offentliga sektorns löneökningar på över 10 procent och månatliga höjningar av minimilöner redan är
skissade i budgeten och dessa kommer inte att påverkas av pandemin.
Regeringen har utarbetat ett stödpaket på 5 procent av BNP. Paketet innehåller stöd till tillfälligt
sysslolösa arbetstagare, skattelättnader, lånegarantier, snabbspår av EU-medel och investeringar.
Det kommer att lindra chocken, men räcker sannolikt inte för att helt avvärja de negativa effekterna,
särskilt om karantänåtgärden varar längre än fram till slutet av april. Underskottet i den offentliga
sektorn kommer förmodligen att uppgå till omkring 6 procent av BNP i år. Detta lär inte vara ett
problem eftersom ECB kommer att köpa stora mängder statsobligationer i euroområdet. Vi förväntar
oss att 25 000 anställda förlorar sina jobb och att arbetslösheten ökar till 8 procent i år.
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Detta dokument har sammanställts av analytiker på Swedbank Large
Corporates & Institutions (LC&I) Makro Research. Makro Research består
av research-avdelningar i Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland och
Litauen, och är ansvariga för att förbereda rapportering om den
ekonomiska utvecklingen på den globala marknaden och
hemmamarknader.

Swedbank Makroanalys grundar sin analys på mångsidig information och
olika aspekter. Till exempel: grundläggande analys av cyklisk och
strukturell ekonomisk utveckling, aktuellt eller förväntat
marknadssentiment, förväntade eller faktiska ändringar i kreditvärdighet,
samt interna eller externa förhållanden som påverkar priserna på utvalda
valuta- och ränteinstrument. Beroende på typen av
investeringsrekommendation kan tidshorisonten variera mellan kort sikt
och upp till 12 månader.

Rekommendationer i valuta- och ränteinstrument görs både på
spotmarknaden och i derivatinstrument. Rekommendationer kan
uttryckas i absoluta termer, till exempel attraktiva pris-, ränte- eller
volatilitetsnivåer. De kan också uttryckas i relevanta termer, till exempel
långa positioner kontra korta positioner.
När det gäller spotmarknaden, innehåller våra rekommendationer en
inträdenivå, medan rekommendationsuppdateringar inkluderar vinst samt
oftast, men inte alltid, en föreslagen utträdesnivå. När det gäller
rekommendationer i derivatinstrument, innehåller våra
rekommendationer föreslagen inträdeskostnad, lösenpris och löptid. I
rekommendationer gällande valutamarknaden använder vi optioner
endast som för att ta ställning till marknadsutvecklingens riktning och
volatilitet, med begränsningen att vi inte rekommenderar
nettoförsäljning av optionalitet. Detta innebär att vi endast
rekommenderar strukturer som har en fastslagen maximal förlust.

Analytikern(a) som är ansvarig(a) för innehållet i detta dokument intygar
att det reflekterar deras personliga åsikt/er om de företag och
värdepapper som de täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana
intressekonflikter som det refereras till nedan.
Analyserna är självständiga och baseras endast på publik tillgänglig
information.

Detta dokument har sammanställts av Makro Research analytiker på LC&I
och ges ut av affärsområdet Swedbank LC&I inom Swedbank AB (publ)
(”Swedbank”). Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen i
Sverige.
Distributörerna har inte rätt att göra några ändringar i dokumentet innan
distribution.
I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som
står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet
(Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står
under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

”the Financial Industry Regulatory Authority” samt ”the Securities
Investor Protection Corporation”. Swedbank LLC är en del av Swedbank.
För viktiga upplysningar i USA, hänvisas till:
http://www.swedbanksecuritiesus.com/disclaimer/index.htm

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till “relevanta
personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller lita
på detta dokument. Endast “relevanta personer” får ges tillgång till och
delta i de investeringar eller investerings-aktiviteter som nämns i detta
dokument.
Med “relevanta personer”, avses personer som:
Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5)
i the Financial Promotions Order.
Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) i the Financial Promotion
Order (”high net worth companies, unicorporated associations etc”).
Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i
investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services
and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av
värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som
anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för
dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig
din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta
dokument.
Observera att analysen kan vara subjektiv. Analytikern baserar sin analys
på den information som finns tillgänglig just nu och att analytikern kan
ändra åsikt om förutsättningarna förändras. Om analytikern ändrar åsikt
eller om en ny analytiker med en annan åsikt blir ansvarig för bevakning,
strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke
på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra
omständigheter.
Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till
behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Dokumentet
utgör inte ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.
Swedbank påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller
skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av
detta dokument.

På Swedbank LC&I har interna riktlinjer implementerats för att säkerställa
integriteten och oberoendet av analytikerna på Swedbank Makroanalys.
Riktlinjerna innehåller regler för, men inte begränsat till: kontakter med
de företag som bevakas; personligt engagemang i de bolag som bevakas;
deltagande i investment banking verksamhet och tillsyn och granskning
av research produkter. Till exempel:
Research produkter baseras enbart på publik information.
Analytikerna tillåts i allmänhet inte ha några innehav eller positioner
(långa eller korta, direkt eller via derivat) avseende aktier eller
aktierelaterade instrument i företag de analyserar.
Ersättningen till personalen inom Makro Research kan innefatta
diskretionära utmärkelser baserade på företagets totala intäkter,
inklusive intäkter för investment banking. Dock ska ingen sådan personal
få ersättning baserat på specifika investment banking transaktioner.

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn
av Estlands finansiella tillsynsmyndighet (Finantsinspektsioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under
tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under
tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un
kapitala tirgus komisija).
I USA distribueras dokumentet av Swedbank och i vissa fall av Swedbank
Securities U.S. LLC (”Swedbank LLC”) som ikläder sig ansvar för innehållet.
Dokumentet får endast distribueras till institutionella investerare. Om du
inte är en institutionell investerare får du ej agera utifrån, reproducera
eller lita på detta dokument. Institutionella investerare i USA som får
detta dokument, och som önskar genomföra en transaktion i något av de
värdepapper som nämns i dokumentet, ska endast göra detta via
Swedbank LLC. Swedbank LLC är en USA-baserad broker-dealer,
registrerad hos ”the Securities and Exchange Commission”, och medlem i
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Investeringsrekommendationer uppdateras normalt sätt två gånger per
månad. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s
medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska
personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan
spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.
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