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GLOBAL ÖVERSIKT

Världsekonomin är mitt i en av de värsta kriserna i historien, som ett resultat av nedstängningen för
att stoppa utbrottet av coronaviruset. Däremot ser vi nu att fokus börjar rikta in sig på att öppna upp
ekonomierna. Detta är bra och inger hopp men samtidigt är det viktigt att komma ihåg hur svår
öppningen kommer att bli, inte bara på grund av pandemins osäkra utveckling utan också på grund av
politiska och psykologiska faktorer.
Öppnandet av samhällen kommer att ske långsamt och gradvis. Till följd av detta har vår syn på de
globala ekonomiska utsikterna blivit mer pessimistisk än vårt huvudscenario för två månader sedan.
Vi förväntar oss nu att världsekonomin kommer att krympa med nästan 4 procent 2020. Euroområdet är ett av de områden som drabbas mest och ekonomin väntas krympa med omkring 7 procent,
men alla större ekonomier påverkas mycket negativt. Vi fortsätter att tro att det värsta kvartalet
kommer att vara andra kvartalet i år varefter vi kommer att se att ekonomierna sakta börjar återhämta sig. Detta får stöd från kreditkortsuppgifter i många länder som pekar på att april kan vara
botten för konsumtionen. Men återhämtningen kommer att vara mer gradvis och mer dämpad än vad
vi förutspådde i mars. Särskilt för handel, investeringar och resor är det svårt att se en stark uppgång
i år.
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GLOBAL ÖVERSIKT

Arbetslöshet, varsel och permitteringar har snabbt skjutit i höjden och har på ett smärtsamt sätt
gjort oss varse om krisens ekonomiska och individuella effekter. Samtidigt har arbetslösheten ökat
olika mycket mellan länderna, vilket återspeglar stora skillnader i tillfälliga permitteringssystem. Alla
länder står, oberoende av nuvarande arbetslöshetssiffror, inför enorma utmaningar när människor
förlorar sina jobb och företag går i konkurs.
För att överbrygga minskade intäkter har företagens finansieringsbehov ökat. Många företag
kommer att behöva acceptera ökad skuldsättning för att klara den stora nedgången i efterfrågan,
medan andra kommer att göra det med hjälp av stöd från regeringar, vilket i sin tur ökar den offentliga skuldsättningen. Många företag kommer emellertid inte att överleva, vilket i stället innebär risker
för bankernas balansräkningar då låntagare inte kan återbetala sina lån. Denna utveckling är särskilt
oroande i södra och centrala Europa.
Finanspolitiska åtgärder som svar på krisen fortsätter att vara enorma på global nivå, även om det
finns stora regionala skillnader. I många länder väntas statsskulden i relation till BNP öka med
20 procentenheter eller mer. Det finanspolitiska utrymmet och statsskuldens nivå samt räntenivåer
kommer att vara avgörande när regeringarna utvärderar hur länge de kan stimulera ekonomierna.
Detta kan leda till mycket olika förlopp av ländernas ekonomiska återhämtning. Det finns en risk för
att den stimulans som erbjuds för att stärka företagen och bidra till att återskapa arbetstillfällen i
efterdyningarna av pandemin kommer att vara otillräcklig på grund av marknadens oro för de
offentliga finanserna. I en internationell jämförelse har Norden och Baltikum ett stort offentligfinansiellt utrymme och bör tillhöra de länder som kan förlänga stödet om det behövs.

Pandemin har visat oss hur långt vi är villiga att gå för att rädda liv. Det har på ett unikt sätt satt
fokus på det vi värdesätter mest. Mycket svåra beslut är möjliga att fatta, så länge behovet är tydligt
och väl kommunicerat. Denna insikt måste hållas vid liv när man planerar för att åter öppna upp
ekonomierna och den efterföljande stimulanspolitiken. Stimulanserna behöver inte bara knuffa på
återhämtningen, utan den behöver driva på ekonomin mot en mer hållbar politik. Det är viktigt att
pandemin för med sig något bra och det uppenbart goda, som skulle kunna följa är en global övergång till en grön ekonomi och en effektivare offentlig sektor.
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GLOBAL ÖVERSIKT

Coronaviruset har nu härjat över världen sedan några månader, och i skrivande stund uppgår antalet
bekräftade fall till mer än fyra miljoner personer och dödstalet uppgår till närmare 300 000 personer.
Hur ekonomierna slutligen påverkas är fortfarande mycket osäkert men det vi med säkerhet vet är
att både utbud och efterfrågan påverkas kraftigt. Hur stora konsekvenserna blir beror framför allt på
tiden det tar att stoppa smittspridningen, vilka åtgärder som införs för att stoppa smittspridningen
och hur länge de varar, samt vilka ekonomiska åtgärder som införs för att stötta företag och hushåll.
I vårt huvudscenario antar vi att:
Viruset har toppat i Europa och USA under början av andra kvartalet.
Åtgärder för att stoppa smittspridningen börjar nu gradvis rullas tillbaka, även om öppningen tar
längre tid än vad vi förutsåg i mars.
Flera restriktioner väntas ligga kvar under resten av året samtidigt som hushåll och företag är
fortsatt försiktiga.
Ytterligare ekonomiska åtgärder för att stötta företag och hushåll införs.

Sedan mars har det ansträngda läget på finansmarknaderna tydligt förbättrats även om det skett
gradvist. Likviditeten har ökat avsevärt i takt med att centralbankerna stimulerat. Marknader som
tidigare fungerade dåligt, inklusive kredit- och penningmarknaderna, fungerar nu i allmänhet väl.
Volatiliteten har minskat markant både på aktie-, ränte- och valutamarknaderna.
Aktiemarknaderna har återhämtat sig i takt med att det kommit information som visar att smittspridningen har dämpats. Förväntningar om att ekonomierna gradvis öppnas och en återgång till
ökad ekonomisk aktivitet har bidragit till marknadsoptimismen. Även om det står klart att detta år
kommer att bli svårt för de flesta företag, förväntas en kraftig rekyl i företagens försäljning och
resultat nästa år.
På kreditmarknaden har emissionsaktiviteten för företag, vars obligationer har höga kreditbetyg (IG),
varit god då företag har lyckats säkra finansiering tack vare att högre räntor lockat investerare.
Centralbankerna ses i allt större grad stå som en sista garant även på kreditmarknaderna. Både den
amerikanska och europeiska centralbanken har lovat att köpa stora mängder kreditobligationer, även
från företag som fått nedgraderade kreditbetyg och därmed betraktas som high-yield obligationer.
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GLOBAL ÖVERSIKT

Kreditobligationer från företag med sämre kreditkvalitet har tagit längre tid på sig att återhämta sig
eftersom risken för konkurser och betalningsinställningar fortfarande är en realitet. Prissättningen
på företagsobligationer inom sektorer som energi, offshore och transport fortsätter att indikera oro
hos investerare. Många frågor kvarstår också om effekterna av coronakrisen på sektorer som t.ex.
kommersiella fastigheter.
Centralbankerna har agerat kraftfullt i denna kris och hittills även med framgång. Styrräntorna har
sänkts där de kunde sänkas, likviditetshöjande åtgärder har vidtagits och tillgångsköpen har utökats.
De flesta av dessa åtgärder ser ut att fortsätta under ganska lång tid. De långa räntorna, och framför
allt marknadsförväntningarna, ligger på rekordlåga nivåer. Samtidigt som vi förväntar oss att
marknadsräntorna kommer att stiga i takt med att den ekonomiska situationen förbättras kommer
denna ökning att vara måttlig och räntorna kommer att förbli låga under lång tid. Stora
ränteskillnader mellan euroområdets statsobligationer är dock en källa till oro och även om den
Europeiska centralbanken har agerat resolut är den övergripande politiska responsen otillräcklig och
problemen har inte lösts.
Den amerikanska dollarn är fortfarande efterfrågad, som den vanligtvis är i oroliga tider. Men totalt
sett har valutamarknaden stabiliserats och små valutor som den svenska och norska kronan har
stärkts något. Vi räknar inte med några större valutarörelser för den svenska kronan framöver även
om en begränsad förstärkning prognoseras, medan vi räknar med att den norska kronan försvagas
något.
Priset på brentolja har börjat stiga från den låga nivån på 20 dollar per fat som rådde för några
veckor sedan. I mitten av april gick OPEC+ med på att minska oljeproduktionen. Flera länder utanför
OPEC+ har följt efter, däribland Norge. Efterfrågan på olja kommer dock att minska dramatiskt i år
bl.a. då väg- och flygtrafiken minskar kraftigt. Vi förväntar oss att oljepriset kommer att öka gradvis
mot 33 dollar per fat i slutet av året och till 38 dollar per fat i slutet av nästa år, i takt med att världsekonomin återhämtar sig.
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FÖRDJUPNING

När det stod klart att vi står inför en ekonomisk nedgång som saknar motstycke lät inte de penningpolitiska åtgärderna vänta på sig. Centralbanker runt om i världen erbjöd frikostiga företagslån via
banker, räntesänkningar och köpte allehanda värdepapper. Hela vapenarsenalen drogs fram.
Åtgärderna syftar till att stabilisera den reala ekonomin och värna finansiella stabiliteten, medan
inflationsnivån inte har varit i fokus. Detta är ett typiskt agerande i kris och när situationen
normaliseras kan fokus återigen komma att riktas mot inflationen. Men det kan inte uteslutas att
nuvarande fokus för penningpolitiken blir mer bestående, det nya normala om man så vill, och att vi
faktiskt ser början till slutet på eran med inflationsmål.
I ljuset av de ökade statsskulderna som krisen bär med sig blir det viktigt för centralbanker att
fortsätta hålla en vaksam blick på räntemarknaderna framöver. Vid tecken på stigande räntor kan
hållbarheten i de offentliga finanserna komma att ifrågasättas, vilket riskerar att utlösa spänningar
på de finansiella marknaderna, och som i sin tur kan medföra stora realekonomiska kostnader. Priset
för stigande räntor blir högt, vilket man i möjligaste mån vill undvika.
Det är inte bara höga statsskulder som riskerar att orsaka bekymmer. Skulderna har under en längre
tid stigit inom kommunsektorn och bland hushåll och företag. Konsekvenserna av högre räntor på
kommunobligationer, säkerställda obligationer eller företagspapper kan därför också bli stora, vilket
gör att centralbankerna kan behöva hålla även dessa räntor låga.
De senaste åren har allt lägre räntor drivit på inte bara skuldutvecklingen utan även tillgångspriser.
Sammantaget innebär de svällande balansräkningarna en ökad räntekänslighet, vilket även betyder
att ränteutvecklingen kan få större genomslag på den reala ekonomin.
Att kontrollera räntor också på längre löptider är egentligen ingenting nytt i centralbanksvärlden. I
modern tid har Bank of Japan sedan 2016 bedrivit så kallad yield curve control. I syfte att nå
inflationsmålet har Bank of Japan helt enkelt garanterat att räntan på en tioårig statsobligation ska
vara noll. Om marknaden har börjat dra iväg med stigande räntor så har centralbanken snabbt
parerat detta med obligationsköp, vilket ökar priset på obligationerna och sänker räntan.
Sannolikt kommer de amerikanska och europeiska centralbankerna, inklusive Riksbanken, följa i Bank
of Japans fotspår. Kontrollen av avkastningskurvan väntas dock inte bli lika uttalad som i Japan med
ett explicit mål för räntenivån. I Japan motiveras åtgärden med inflationsmålet och det lär det säkert
också göras i USA, euroområdet och i Sverige. I praktiken lär dock den reala ekonomin tillsammans
med finansiell stabilitet få en ökad betydelse vid de penningpolitiska besluten, samtidigt som
inflationen även fortsättningsvis hamnar mer i skymundan.
Centralbanker har i varierande utsträckning även tidigare beaktat den reala ekonomin och finansiell
stabilitet jämte inflation. Tyngdpunkten för flera centralbanker har dock under de senaste årtiondena
varit att finjustera inflationen kring målet. Framöver kan dock denna tyngdpunkt komma att
förskjutas; bort ifrån inflationsdecimalerna och mot den reala ekonomin och finansiell stabilitet.
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EUROOMRÅDET

EU och euroområdet drabbas mycket hårt av viruset, både för att det skördar många liv men också på
grund av de ekonomiska kostnaderna av nedstängda ekonomier och redan mycket svaga utgångspositioner. I vår prognos sjunker BNP i euroområdet med 6,9 procent i år och nedgången är inte helt
återhämtad 2021 trots en tillväxt på 4,6 procent.
Återhämtningen skiljer sig mellan länder och beror på hur framgångsrik uppöppnandet blir och hur
mycket politiskt stöd som ges. Tyskland befinner sig i en mer gynnsam situation än grannländerna
eftersom landet både kan lätta på restriktionerna enklare då hälsokrisen varit mindre allvarlig och
stödja ekonomin mer på grund av större finanspolitiskt utrymme. Detta återspeglas i vår prognos,
som är mer optimistisk för Tyskland. En starkare tysk återhämtning är avgörande för Norden och
Baltikum då Tyskland är en mycket viktig handelspartner och en viktig länk till resten av världen.

På kort sikt väntas arbetsmarknaderna drabbas mindre i Europa än i USA delvis på grund av inbyggda
trögheter på arbetsmarknaden, men också på grund av möjligheten att dra ned på arbetade timmar i
stället för att minska antalet jobb. Det sistnämnda kan leda till en snabbare rekyl, även om Europa
oftast återhämtar sig långsamt. Den här gången har de europeiska arbetsmarknaderna relativt lämpliga verktyg på plats. Vi förväntar oss knappast någon inflation i år och en mycket dämpad inflationstakt nästa år. På sikt kan det finnas ett ökat kostnadstryck på grund av dyrare produktion som en
följd av minskad handel men för närvarande ser vi en större risk för deflation än för hög inflation.
Det är oroande att de politiska insatserna på EU-nivå inte är tillräckliga. Den nuvarande policymixen
gör det inte möjligt för alla länder att fritt vidta lämpliga finanspolitiska åtgärder. Utan det riskerar
södra Europa åter hamna i en tioårig stagnation. Med tanke på att åtstramningarna redan har blivit
politiskt besvärliga på de flesta håll riskerar det leda till ett uppbrott av euroområdet om vissa länder
lämnas på efterkälken. De åtgärder som planeras på EU-nivå kommer sannolikt att vara otillräcklig
och detta i kombination med att ECB eventuellt är mer begränsad framöver på grund av den tyska
författningsdomstolens dom är ingen bra mix.
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USA

Vi förväntar oss att ECB fortsätter att vara mycket stödjande under krisen men det finns en risk att
ytterligare stimulanser framöver kan få svårare att nå politiskt stöd inom unionen. ECB har signalerat
att man är redo att köpa obligationer med sämre kreditbetyg (s.k. high-yield obligationer) om det
behövs och vi förväntar oss att detta kommer att ske. Ytterligare lättnader av villkor, förlängning av
likviditetsstöd och mer tillgångsköp finns också i verktygslådan.

Arbetsmarknaden har drabbats extremt hårt: 20,5 miljoner människor förlorade sina jobb i april och
arbetslösheten uppgick till 14,7 procent. På kort sikt kommer den dystra utvecklingen att fortsätta.
Men i takt med att ekonomin öppnar upp kommer arbetsmarknaden att börja återhämta sig eftersom
de flesta uppsägningar är tillfälliga. Däremot tror vi att arbetslösheten kommer att förbli relativt hög
och inte återgå till tidigare historiska bottennoteringar under prognosperioden.
Fed har vidtagit massiva åtgärder för att stötta ekonomin och dess balansräkning har bokstavligen
exploderat. Man har köpt enorma mängder stats- och bostadsobligationer, men syftet med dessa köp
har främst varit för att säkerställa att finansmarknaderna fungerar väl. Tillgångsköpen kommer
sannolikt att fortsätta om än i en måttligare takt, men kan mycket väl komma att utökas om det
återigen skakar till på kreditmarknaderna eller att statsobligationsräntor börjar stiga alltför mycket.
Vi räknar med att styrräntan kommer förbli oförändrad kring noll under prognosperioden eftersom
negativa räntor uteslutits av Fed. Centralbanken skulle däremot kunna bli mer aggressiv i sin
framåtblickande guidning och flagga för att räntan inte kommer att höjas förrän inflationen
överskjutit målet snarare än att man är säker på att målen kommer uppnås. I vilket fall är
inflationstrycket dämpat på grund av svag efterfrågan och kommer inte utgöra något hinder för
ytterligare stimulanser den närmaste tiden.

Flera likviditets- och låneprogram har inrättats för att se till att finansmarknaderna ska fungera väl
och att kreditflödet till hushåll och företag fungerar, sammantaget värda upp till 2 300 miljarder

Swedbank Economic Outlook | Maj 2020 | 11

KINA

dollar. Några av dessa har dammats av från finanskrisen, medan flera är nya. Ett viktigt nytt tillägg
för denna gång är köp av företagsobligationer som också kommer att omfatta obligationer som
nyligen nedgraderats under investment grade, så kallade fallna änglar.
Den finanspolitiska stimulansen har också varit massiv med bidrag till hushåll, ökad arbetslöshetsersättning och stöd till sjukvården och delstater. De finanspolitiska paketen uppgår redan till
13 procent av BNP, men vi förväntar oss ännu mer stimulans framöver. CBO räknar med att
underskotten kommer uppgå till 18% av BNP och statsskulden stiga till 101% av BNP i år.

Som väntat såg Kina ett historiskt BNP-fall på 6,8 procent under första kvartalet 2020 med en bred
nedgång i aktiviteten. Även om Kina har gått in i återhämtningsfasen kommer dess takt att vara
relativt blygsam eftersom både extern och intern svaghet kvarstår. Industriproduktionen har studsat
tillbaka relativt väl, men exportsvagheten kommer att tynga tillväxten framöver. Även om
handelsdata förvånade på uppsidan i april på grund av tillfälliga faktorer, talar exportorderindex
redan för en försvagning. Kina kommer att behöva en global återhämtning för att exporten ska
kunna normaliseras.
Offentliga infrastrukturprojekt kommer dock att stödja industrin, och stimulanser kommer att vara
en viktig drivkraft för ekonomin under de kommande kvartalen, vilket driver upp kredittillväxten
ytterligare. Konsumtionen kommer att förbli svag för ett tag framöver, tyngd av inkomstförluster,
ökad arbetslöshet och ekonomisk osäkerhet. Fortsatt oro för viruset och de återstående kontrollerna
minskar efterfrågan på tjänster, som släpade efter industrin i mars enligt månadsdata.
De politiska spänningarna mellan USA och Kina har återigen blossat upp. Även om inga åtgärder är
sannolika innan den akuta krisen är över, har risken för att handelskriget igen trappas upp 2021 ökat,
och ett andra handelsavtal verkar nu ännu mindre sannolikt än tidigare.
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ALTERNATIVA SCENARIER

Med tanke på de mycket osäkra utsikterna för världsekonomin har vi också två scenarier som
beskriver alternativa utsikter och vad som skulle kunna utlösa en annan väg framåt än den vi finner
mest sannolik just nu.

Ett mer gynnsamt scenario skulle kunna utlösas av ett
vaccin eller ett effektivt läkemedel mot coronaviruset,
som kan produceras och distribueras i stor utsträckning.
Detta skulle kunna leda till ett snabbare öppnande av
ekonomier och även ta bort den psykologiska rädsla som
hämmar investeringar och inköp framöver. Med mer
gynnsamma utsikter kan den ekonomiska återhämtningen
bli både starkare och snabbare, vilket mynnar ut i en god
tillväxt redan under andra halvåret i år och en kraftfullare
återhämtning 2021.

Ett mer negativt scenario kan förverkligas om en andra
våg av coronaviruset inträffar. Både hushåll och företag
skulle betrakta det som ett enormt psykologiskt bakslag
om det blir nödvändigt att åter stängda ned samhällen.
Detta skulle ytterligare undertrycka den ekonomiska
aktiviteten. I ett sådant scenario skulle det finanspolitiska
utrymmet snabbt bli ett bekymmer för många länder och
finansmarknaderna kan bli stressade när oron för
konkurser stiger. Politiska misstag kan inte uteslutas – om
länder lägger skulden på varandra med protektionistiska
åtgärder som följd kan den globala återhämtningen
dämpas ytterligare.
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AVISERADE ÅTGÄRDER

Sverige

Norge

Danmark

Finland

Estland

Lettland

Litauen

Kompensation för
arbetstidsförkortning
(kompensationen till
arbetstagaren specificeras)

Upp till 96 % av
tidigare
löneinkomst

Upp till 100%
inledningsvis,
därefter
arbetslöshetsersättning

100% av
tidigare
löneinkomst,
men mister
semesterdagar

Beror på lön
och anknytning
till en arbetslöshetskassa

Upp till 70% av
tidigare
löneinkomst

Upp till 75% av
löneinkomst
max månadsbetalning EUR
700 + EUR 50
per barn

Upp till 70%
av den nationella genomsnittslönen eller 90% av
minimilönen

Direkta subventioner till
företag

Sänkta
arbetsgivaravg.
omsättningsstöd,
branschstöd

Minskad löneskatt och
direktstöd till
statligt stöd till
företag

Ersättning
fasta kostnader
(DKK 65md)

EUR 1,45md &
EUR 123mn till
restauranger

Ja

EUR 286mn till
AirBaltic
+EUR 50mn för
stora företag

EUR 630mn

Kompensation till egenföretagare och frilansare

Tillfällig sänkt
löneskatt

upp till 80% av
inkomst

DKK 14md

Tillfällig rätt till
arbetslöshetsersättning

Återbetalning
av socialavdrag

Permitteringsförmåner upp
till 75% av
inkomsten

EUR 257
/månad

Kompensation för sjuklönekostnader

13 dagar,
ersättning från
första dagen

13 dagar

30 dagar+

3 dagar,
ersättning från
första dagen

Ja

Ja

SEK 1md

NOK 900mn

DKK 3,7 md

EUR 40,2mn

Ja

Förstärkning av
arbetslöshetsförmåner

Mer generösa
arbetslöshetsförmåner

Mer generösa
arbetslöshetsförmåner

Förlängning av
arbetslöshetsersättningen

Förlängning av
arbetslöshetsersättningen

EUR
200/månad i 6
månader

Övrigt/Stöd till sjukvård

Generella och
riktade
statsbidrag till
regioner och
kommuner

Kompensation
till kommuner
och stöd till
sjukvården

FörskottsbetalStöd till småStöd till lokala
ningar till förebarnsföräldrar,
myndigheter
tag för offentlig
vård och COVIDoch till
upphandling
19-relaterad
Sjukförsäkrings
och offentliga
forskning
fond
investeringar

Direkt stöd till
sjukvårdssektorn, jordbrukssektorn
och media

Stöd till pensionärer, föräldrar och
utsatta sociala
grupper

Total uppskattad omfattning

SEK 190md

NOK 160md

DKK 100md

EUR 4,16md

EUR 1,15md

EUR 0,599md

EUR 2,43md

Total uppskattad omfattning
(% av BNP)

3,8%

5,0%

4,3%

1,7%

4,1%

2,0%

5,0%

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

Upp till SEK
320md

Ja

Upp till DKK
200md

EUR 2,45md

EUR 292mn

Ja

Ja

Statliga kreditgarantier/lån

SEK 230md

NOK 100md

DKK 100md

EUR 12,8md

EUR 1,7md

Ja

EUR 1md

SEK 3md

Upp till NOK
50md

Ja

Ja

Direkta stöd

Kompensation för inställda arrangemang /stöd till idrott och
kultur

Över EUR 60mn

Lån/garantier/likviditet

Ökade investeringar från statliga pensionsfonder /
myndigheter
Sänkta krav för bankernas
cykliska kapitalbuffert eller
systemriskbuffert
Centralbanksköp av
värdepapper
Ändrade utlåningsvillkor
inklusive säkerheter
Swapavtal med FED
/centralbankslån i dollar
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Ja

SEK 300md

EUR 400m

Ja

Ja

Ja

EUR 750md via
ECB/EUR 1md
via Bank of
Finland

EUR 750md via
ECB

EUR 750md via
ECB

EUR 750md via
ECB

Ja

Ja

Ja

via ECB

via ECB

via ECB

via ECB

USD 60md

USD 30md

USD 30md

via ECB

via ECB

via ECB

via ECB

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

Swapavtal med ECB

Penningpolitisk styrränta

EUR 1,45md

EUR 24md

0,0

0,0

-0,6

SVERIGE

Coronapandemin drabbar ekonomin hårt även om Sverige inte har ”stängt ner” samhället i lika stor
omfattning som många andra länder. Den ekonomiska nedgången som inledningsvis främst drabbade
besöksnäringarna har spridit sig branschvis och geografiskt. Under de senaste veckorna har varslen
främst berört anställa inom bl.a. tillverkningsindustrin. Företagskonkurserna har också ökat kraftigt
men visar hittills få tecken på stora spridningseffekter mellan branscher, något som kan komma att
ske senare.

Hushållens konsumtion, investeringar och exporten väntas falla brant. Exporten minskar kraftigt i
spåren av pandemins härjningar och hårda restriktioner på våra viktiga exportmarknader, inte minst i
Europa, och många företag drabbas också av brutna leverantörskedjor. Cirka hälften av hushållens
konsumtionskorg, främst inom sällanköp och tjänstekonsumtion, noterar en kraftig nedgång. Allt är
dock inte nattsvart, när hushållen håller sig hemma i större utsträckning gynnas bl.a.
dagligvaruhandeln och handel kopplat till ”hemmafixande”. Dessutom är en relativt stor del av
konsumtionen att betrakta som nödvändig, såsom t.ex. boende, uppvärmning, sjukvård och omsorg.
Den nödvändiga konsumtionen väntas inte påverkas i någon större utsträckning. Den offentliga
konsumtionen hålls uppe till följd av pandemin och utökade statsbidrag till regioner och kommuner.

Investeringarna sjunker kraftigt när företag är finansiellt pressade och osäkerheten om framtiden,
bland både företag och hushåll, är stor. Vi räknar med att BNP-nivån sjunker med cirka 7 procent
under det andra kvartalet jämfört med föregående kvartal, vilket är den snabbaste nedgången som
någonsin uppmätts. Någon snabb återhämtning är inte att vänta. Den globala ekonomin är rejält
sargad och restriktioner, både i Sverige och i omvärlden, väntas bara lyftas långsamt. Hushåll och
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företag förutses hålla sig avvaktande till konsumtion. Däremot väntas slutet av i år och 2021 präglas
av återhämtning i takt med att tillförsikten ökar och de ekonomiska stimulanserna fortgår.
Sammantaget innebär detta att BNP-nivån sjunker med cirka 5 procent i år för att stiga med nästan
2 procent nästa år.
Arbetslösheten stiger kraftigt och väntas närma sig 11 procent i sommar från att ha inlett året på
dryga 7 procent. Det motsvarar en uppgång i antalet arbetslösa på närmare 300 000 personer.
Kortidspermitteringar, som fram till och med mitten av maj berör ca 425 000 personer (8 procent av
arbetskraften), håller tillbaka uppgången. Dessutom förutses också arbetskraftsutbudet minska när
fler ungdomar väljer att studera och fler lämnar arbetsmarknaden helt och hållet. Krisen innebär att
strukturella problem har blottlagts. En sådan är den dysfunktionella bostadsmarknaden men också
att ungdomar och nyanlända, med svagare fotfäste på arbetsmarknaden, drabbas hårt och nu står
ännu längre från möjligheter att få jobb. Det kommer att ställa stora krav på arbetsmarknads- och
utbildningspolitiken. Coronasmittans olycksaliga härjningar inom äldreomsorgen har också riktat
blickarna på hur vi tar hand om våra äldre, en samhällsfråga som kommer bli än viktigare i takt med
den åldrande befolkningen.

Den kraftiga inbromsningen i ekonomin och hushållens ökade försiktighet påverkar även
bostadsmarknaden. Aktiviteten har minskat och priserna har sjunkit svagt, främst i storstäderna. Det
är också där som coronapandemin slagit hårdast. Med en mer utdragen återhämtning och hög
arbetslöshet förväntar vi oss att bostadsmarknaden kommer att vara fortsatt dämpad i år.
Bostadsbyggandet väntas också påverkas negativt 2020. Senare i år och under 2021 bedömer vi att
bostadsmarknaden åter kvicknar till. Räntorna förblir mycket låga och behovet av bostäder hos en
ständigt växande befolkning är stort.

Regeringen, med stöd av samarbetspartierna, har levererat en rad åtgärder för att mildra den akuta
ekonomiska krisen. Stöden omfattar, så här långt, cirka 190 miljarder kronor. Insatserna har riktats
mot att rädda företag och jobb, där korttidspermitteringarna och omställningsstödet (egentligen ett
omsättningsstöd) utgör de viktigaste delarna. A-kassan har breddats samtidigt som statsbidragen till
kommuner och regioner har ökat för att hålla uppe sysselsättningen. Men vi tror att mer åtgärder
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kommer att behövas och räknar med finanspolitiska stödåtgärder i år på uppemot 300 miljarder
kronor. Offentliga sektorns budgetsaldo, som även påverkas av skatteanstånden samt lägre
skatteinkomster och högre utgifter till följd av den djupa recessionen, väntas visa ett underskott på
cirka 400 miljarder kronor i år. Den offentliga skulden (Maastricht skulden) ökar med drygt
10 procentenheter till 47 procent av BNP nästa år. Det är fortfarande en låg nivå och fullt hanterbar.
Vi räknar med att finanspolitiken 2021 inriktas på att kraftigt och brett stimulera ekonomin. Vi tror
det främst sker genom ökade offentliga investeringar (med grönt förtecken), mer pengar till
kommunsektorn och ökade transfereringar till hushållen. Budgetunderskottet blir dock betydligt
mindre nästa år med stöd av den ekonomiska återhämtningen som vi förutser.

Riksbanken har varit mycket aktiv under krisen och beslutat om en rad åtgärder för att säkerställa att
det finns tillräckligt med pengar i det finansiella systemet, upprätthålla kreditförsörjningen och hålla
tillbaka uppgången av marknadsräntorna. Det har främst skett genom erbjudande om lån till företag
via bankerna, dollarlån till bankerna och köp av värdepapper. Riksbankens balansräkning har vuxit
från cirka 900 miljarder kronor innan krisen till cirka 1200 miljarder kronor i dagsläget. Avsikten är att
låta balansräkningen fortsätta att växa under året i den utsträckning som det behövs.
Riksbanksledningen har dock lämnat reporäntan oförändrad på noll procent. Lågkonjunkturen är
ovanlig såtillvida att det förorsakats av en pandemi och så länge vi är mitt uppe i smittbekämpningen
är det kontraproduktivt att stimulera ekonomin med sänkt ränta, i synnerhet som genomslaget i
ekonomin av negativa räntor är osäkert. Riksbanken har understrukit att en räntesänkning kan
komma senare för att understödja återhämtningen men att det inte är självklart att fördelarna med
en negativ reporänta överväger. Kronan är redan relativt svag och det är svårt att avgöra hur det
allmänna ränteläget skulle påverkas av en räntesänkning i och med Riksbankens snabbt svällande
balansräkning. Vi bedömer att reporäntan kommer att ligga kvar på noll procent under
prognosperioden. Dörren är dock öppen för ytterligare åtgärder med balansräkningen, t.ex. utökade
köp av värdepapper, utöver den ram om 300 miljarder kronor som Riksbanken redan beslutat om.
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2020 UTSIKTER

BNP:
Inflation:
Arbetslöshet:

- 6,0%
0,8%
7,9%

BNP:
Inflation:
Arbetslöshet:

- 4,9%
0,4%
9,6%

BNP:
Inflation:
Arbetslöshet:

- 6,0%
1,5%
7,0%

BNP:
Inflation:
Arbetslöshet:

- 4,3%
0,3%
8,0%
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BNP:
Inflation:
Arbetslöshet:

- 7,0%
0,4%
9,5%

BNP:
Inflation:
Arbetslöshet:

- 7,5%
0,1%
9,5%

BNP:
Inflation:
Arbetslöshet:

- 6,5%
1,0%
8,9%

NORDEN

Utbrottet av coronavirus ledde till stränga statliga restriktioner i Norge. Dessutom kommer oljeprisnedgången att slå hårt mot oljesektorn. Oljeinvesteringarna var redan på väg att minska i år innan
krisen slog till och sedan dess har priserna sjunkit långt under de uppskattade jämviktsnivåerna för
nya projekt i Nordsjön. Följaktligen förväntar vi oss att oljeinvesteringarna kommer att minska med
cirka 25 procent under de kommande åren.
Virusutbrottet har decimerat stora delar av den inhemska ekonomiska aktiviteten och arbetslösheten
har ökat kraftigt. Finanspolitiken har agerat kraftfullt för att mildra chocken och stödja arbetstagare
och företag och stimulanserna uppgår nu till omkring 10 procent av BNP i år och fler åtgärder
förväntas. Efter akuträntesänkningarna i mars från 1,50 procent till 0,25 procent sänkte Norges
Bank styrräntan till noll procent i maj och förutser att räntan kommer förbli vid noll under de
kommande åren. Dessutom fortsätter centralbanken att erbjuda banksektorn rikligt med likviditet
och är fast besluten att göra mer om det behövs. Vi förutspår att räntorna kommer att ligga kvar på
nuvarande historiskt låga nivåer under de kommande åren.
Trots den starka ekonomiska stimulansen och det gradvisa öppnandet av ekonomin förväntar vi oss
att BNP för fastlandsekonomin kommer att minska med omkring 6 procent i år och återhämtar sig
fullt ut först mot slutet av 2022. Detta är i linje med vår prognos från mars.

Den danska ekonomin påverkas i hög grad av den minskade inhemska efterfrågan. Korttransaktionsdata visar att sektorer som hotell, restauranger, flygbolag och reserelaterade tjänster har förlorat
mer än 70 procent av omsättningen i mars och april. Effekten av låg global efterfrågan förväntas
dock bli mindre djupgående, än i exempelvis Sverige, eftersom läkemedel och livsmedel utgör en
betydande del av den danska exporten. Även om smittskyddsåtgärderna har varit mer restriktiva än i
Sverige är den sammantagna effekten på dansk ekonomi därför något mindre än grannlandet. Dansk
BNP väntas falla med 4 procent i år för att öka med drygt 2 procent nästa år.
Avmattningen i ekonomin sprider sig snabbt till arbetsmarknaden med över 100 000 nyanmälda
arbetslösa under mars och april. Det lönekompensationssystem som införts under krisen mildrar dock
effekten och i slutet av april var 140 000 anställda permitterade med bibehållen lön. Regeringen har
också infört system för att kompensera företagen för fasta kostnader och för att stödja egenföretagare och frilansare. Detta mildrar de ekonomiska effekterna av restriktionerna, men vi
förväntar oss en kraftig nedgång i den ekonomiska aktiviteten i år och en arbetslöshet som stiger till
8 procent i år.
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De offentliga finanserna försämras i spåren av det sämre ekonomiska läget och det omfattande
finanspolitiska stimulanspaketet, vilket leder till en kraftig ökning av statsskulden. Den danska
kronan har, liksom flera andra mindre valutor, varit under press och centralbanken har ingripit på
valutamarknaden samt höjt styrräntan för att hålla valutakursen mot euron.

De åtgärder som vidtagits för att begränsa coronaviruset har redan haft stor påverkan på den finländska tjänstesektorn och detaljhandeln. Konsumenternas och företagens förtroende ligger på rekordlåga nivåer, och vi förväntar oss att den privata konsumtionen och investeringarna kommer att
minska avsevärt i år. Effekterna börjar också synas inom tillverkningsindustrin, vilket gör att
ekonomin krymper ytterligare. Under hela året väntas BNP minska med 6 procent. Uppgången 2021
väntas bli blygsam eftersom återhämtningen av investeringarna kommer att vara långsam.
Exporten kommer att minska mest i år och falla med nästan 10 procent. För exportindustrin väntas
den största smällen i höst. Dessutom kommer en nedgång i fartygsbyggandet också tynga på ekonomin. Pandemin har också stoppat den långsiktiga uppgången av sysselsättningsgraden i Finland.
Minskningen av sysselsättningen kommer så småningom också leda till en ökning av arbetslösheten.
Ökningen av arbetslösheten skulle dock kunna bli måttlig om en våg av konkurser undviks, eftersom
arbetsmarknaden till viss mån skyddas av det tillfälliga uppsägningssystemet som ger flexibilitet.
De offentliga finanserna drabbas hårt av krisen, eftersom de nödvändiga åtgärderna som vidtas för
att lindra epidemins effekter kommer att öka budgetunderskottet och statsskulden. Vi förutspår att
skuldkvoten kan komma att öka med nästan 10 procentenheter till 69 procent. Före den nuvarande
krisen var skuldkvoten i Finland nästan dubbelt så stor som i de andra nordiska länderna. Dessutom
har Finland det största antalet äldre i relation till antalet i arbetsför ålder i de nordiska länderna,
vilket är anledningen till att de offentliga finanserna redan innan krisen förväntades försämras ytterligare under de kommande åren.
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Jämfört med andra länder i Norden och Baltikum har Sverige inte infört lika hårda smittskyddsrestriktioner. Den mesta undervisningen har bedrivits som vanligt samtidigt som restauranger,
caféer och affärer har hållit öppet givet att verksamheterna ser till att gästerna håller social distans.
Korttransaktionsdata visar att vissa branscher i Sverige därför inte har tappat lika mycket i
omsättning. Men när krisen nu slår till fullt ut på globala handeln så är svensk ekonomi sårbar och
svensk arbetsmarknad är inte förskonad jämfört med övriga länder i Norden och Baltikum.

Korttransaktionsdata1 pekar på stora fall i omsättningen i samtliga nordiska länder, särskilt i vissa
branscher. Inom flygbranschen och reserelaterade tjänster är i princip hela omsättningen utraderad i
mars och april. Däremot ökar omsättningen inom dagligvaruhandeln och elektronikbutiker.
Total sett minskade omsättningen i de nordiska länderna i slutet av mars (vecka 14) med omkring
20 procent jämfört med samma period förra året. Exklusive dagligvaruhandeln var nedgången
betydligt större. Fallet var något mindre i Sverige än i de andra nordiska länderna, vilket bland annat
beror på att flera branscher, exempelvis restaurangbranschen, tappade mindre än i övriga länder.
Medan restaurangbranschens omsättning i slutet på mars var cirka 70 procent lägre i Norge och
Danmark jämfört med 2019, minskade omsättningen i Sverige med drygt 40 procent.
I samtliga länder pekar transaktionsdata på en viss förbättring och total omsättning föll inte riktigt
lika mycket i slutet av april (vecka 18).2 Nedgången var minst i Sverige och Norge efter att Norge sett
en relativt stor förbättring. Norge lättade på restriktionerna i vissa tjänstebranscher samt öppnade
en del av skolsystemet i slutet av april vilket kan spela in i siffrorna.

Vi använder korttransaktionsdata som mäter omsättningen jämfört med samma period förra året från Swedbank i Sverige
och Baltikum, Nordea i Finland, DnB i Norge och Danske Bank i Danmark. Det kan finnas skillnader i vad data mäter och det
kan också finnas andra skillnader, men jämförelsen ger en indikation på eventuella olikheter mellan länderna. För Finland,
Danmark och Norge är siffrorna ungefärliga eftersom vi inte har tillgång till underliggande data.
2 Vi saknar jämförbara marsdata från Finland, men Nordea pekar i sin analys på viss förbättring under april.
1
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Swedbanks data på korttransaktioner i Baltikum visar på betydande effekter från krisen; i slutet av
mars föll totala omsättningen med 14–30 procent jämfört med förra året. Exklusive dagligvaruhandeln var omsättningen ned med cirka 30–50 procent. Vissa branscher, som drabbats hårt av
restriktionerna, föll ännu mer. Till exempel föll restaurangbranschen med 60–70 procent.
Transaktionsvolymerna har dock återhämtat sig i slutet av april och förbättringen var störst i Litauen
där landets relativt sett mer strikta restriktioner lättades på. Detta tyder på att restriktionerna haft
en betydande effekt på hur snabbt aktiviteten återhämtats.

Vi har sammanställt data för de nordiska och baltiska länderna som inkluderar antal nyregistrerade
arbetslösa och korttidspermitterade. I de fall de nyregistrerade arbetslösa är korttidspermitterade
räknas de som permitterade.3 Vi inkluderar också varsel om uppsägning, vilket för länder som
exempelvis Sverige, ger en mer heltäckande bild av de initiala effekterna på arbetsmarknaden.
Norge är det land som har haft störst effekt på arbetsmarknaden hittills med 400 000 nyinskrivna
arbetslösa i mars och april, vilket motsvarar 14 procent av arbetskraften. Flertalet av dessa är
korttidspermitterade, vilket innebär att de behåller sin anställning men går ner i arbetstid och får
ersättning för arbetsreduktionen via arbetslöshetsförsäkringen. Motsvarande system, men med olika
utformning, finns även i de övriga nordiska och baltiska länderna. 4 Litauens arbetsmarknad, som
också är hårt drabbad, har sett en kraftig ökning av antalet korttidspermitterade.
Även svensk arbetsmarknad har påverkats hårt av krisen och under mars och april motsvarade
korttidspermitteringarna 6 procent av arbetskraften och drygt 120 000 var nyinskrivna arbetslösa.
Dessutom visar antalet varsel att många företag förbereder för fler uppsägningar framöver.

Det kan finnas skillnader mellan ländernas statistik men sammanvägningen gör att olikheter i systemet för
korttidspermittering inte påverkar jämförelsen. I enstaka fall kan kategorierna överlappa, men sammanställningen ger en
indikation på omfattningen i olika länder. Data från arbetskraftsundersökningarna, som i grunden är mer jämförbara mellan
länder, släpar efter och fångar exempelvis inte omfattningen av korttidspermitteringar.
4 Läs mer om de nordiska ländernas system för korttidspermittering i Swedbanks Nordic Macro Monthly.
3

22 | Swedbank Economic Outlook | Maj 2020

FÖRDJUPNING

Varselsiffrorna i april pekar dessutom på att effekterna nu rör sig utanför besöksnäringen till
tillverkning och transportsektorn.
Antal nyinskrivna arbetslösa har ökat snabbt i Danmark, med en omfattning som motsvarar
3,5 procent av arbetskraften. Framför allt är det inom hotell- och restauranger, resetjänster och
handeln som arbetslösheten stiger. Antal korttidspermitterade enligt de senaste officiella siffrorna,
är dock lägre än i övriga länder, vilket delvis kan bero på en förskjutning i rapporteringen.5
Finland, Estland och Lettland ser ut att vara de länder som hittills haft minst effekter på
arbetsmarknaden. I Finland beror det bland annat på en stor arbetskraftsbrist till följd av stram
invandringspolitik och en snabbt åldrande befolkning, vilket gör att arbetsgivare inte vill avskeda.
Antal korttidspermitterade däremot ligger något högre än exempelvis i Sverige.
Även om arbetsmarknadsstatistiken inte är fullt jämförbar, indikerar den att Sveriges arbetsmarknad
inte har skonats jämfört med grannländerna. Förutom restriktionerna beror effekterna på
arbetsmarknadspolitikens utformning i de olika länderna. Dessutom påverkas alltmer sektorer
utanför de tjänstebranscher som är känsliga för de inhemska restriktionerna.

Framöver kommer fallet i global handel att påverka samtliga nordiska länder i stor utsträckning.
Världshandelsorganisationen räknar med att global varuhandel minskar med 13 procent i år i ett
optimistiskt scenario och med drygt 30 procent i ett mer dystert scenario.6 Vanligtvis tappar
industrirelaterade branscher mycket när global efterfrågan är låg, medan handel med bland annat
läkemedel och livsmedel hålls uppe. Med tanke på de omfattande reserestriktionerna tappar sannolikt
även den globala tjänstehandeln relativt mycket.
Både Finland och Sverige har en exportmix som påverkas i stor utsträckning när den globala
efterfrågan faller. Stora delar av maskinindustriexporten och fordonsindustrin väntas falla kraftigt,
Danmark har en tillfällig lönekompensationsordning, som liknar övriga länders system för korttidsarbete. En
enkätundersökning från Dansk Industri pekar på att antalet permitterade är betydlig fler än rapporterade siffror.
6 Avser prognos från 8 april.
5
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något som produktionssiffror i Tyskland för mars vittnar om. Den danska exporten är mindre sårbar
på grund av att läkemedel och livsmedel utgör en relativt stor andel. I Norge är det framför allt den
stora dominansen av oljerelaterad export som innebär att norsk ekonomi förväntas se särskilt stora
ekonomiska effekter framöver. Tjänsteexporten utgör dessutom 30–40 procent av exporten i de
nordiska länderna, vilken sannolikt påverkas mer jämfört med tidigare kriser på grund av de
omfattande reserestriktionerna. Vi räknar med att exporten i Sverige och Finland minskar med 10–11
procent i år, medan den faller med runt 7 procent i Danmark och för Norges fastland. Räknas även
oljeindustrin in faller exporten betydligt mer i Norge.

De baltiska länderna är mycket öppna och kommer därför att påverkas avsevärt av den minskade
efterfrågan i Europa, som är den viktigaste exportdestinationen. Lettlands export kommer att
drabbas mest bland de baltiska länderna 2020 (-14%) med tanke på att den redan hade försvagats år
2019, medan Litauen kommer att se den minsta nedgången (-9%). En relativt stor andel livsmedelsoch jordbruksexport, samt export av läkemedel och gödningsmedel, kommer att begränsa nedgången
i dessa två länder, medan maskinexporten sannolikt kommer att tynga den totala utvecklingen.
En snabb nedgång i efterfrågan på oljeprodukter kommer att påverka Litauens export, medan
träproduktexportörer i Lettland och Estland kommer att uppleva en minskad efterfrågan på grund av
svagare aktivitet i byggsektorn, samtidigt som avskogningen på grund av en träsjukdom har
resulterat i ett överutbud. Estlands export (-11%) kommer att tyngas av en stor koncentration av
maskinexport, främst inom varor med relativt långa och komplicerade leveranskedjor.
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I likhet med andra länder har det ekonomiska stämningsläget sjunkit kraftigt i Estland. Tjänstesektorns förväntningar på efterfrågan och industrisektorns produktions- och exportförväntningar
har sjunkit till rekordlåga nivåer. Enligt de preliminära uppgifterna har hotell och restauranger
tillsammans med kultur- och underhållningsaktiviteter drabbats hårdast. Omsättningen av kortbetalningar har minskat kraftigt, vilket tyder på att den privata konsumtionen minskar kraftigt.
Vi förväntar oss att andra kvartalet 2020 ska vara botten på lågkonjunkturen, och att ekonomin
återhämtar sig gradvis. En snabbare ekonomisk återhämtning i år hämmas av att den utländska
efterfrågan har försämrats i kombination med att det har blivit störningar i leveranskedjorna. Därtill
förväntas det ta tid innan turistsektorn har återhämtat sig helt. Vi förväntar oss att BNP faller med
7 procent i år, följt av en kraftig uppgång på 5 procent 2021. Återhämtningen nästa år återspeglar
näringslivets goda anpassningsförmåga, flexibla arbetsmarknader och ett gott finanspolitiskt
utrymme i den estniska ekonomin.
Den massiva finanspolitiska stimulansen tillsammans med ett statligt lån förväntas mildra viruseffekten på ekonomin. Möjligheten till korttidspermittering med löneersättning håller tillbaka en
kraftigare ökning av arbetslösheten. Vi förväntar oss att arbetslösheten kommer att öka till
9,5 procent i år och nästa år väntas den sjunka till 7,7 procent. Även om arbetslösheten inte har ökat
än, har hushållen minskat sin konsumtion, och hushållen ökade sparande fungerar som en buffert
som skyddar mot den försämrade ekonomiska situationen.

När coronaviruset drabbade tjänstesektorn i mars minskade den ekonomiska aktiviteten i Lettland
med 1,4 procent under det första kvartalet 2020 jämfört med året innan, detta efter ett redan föga
imponerande utfall under 2019. Detta förklaras delvis av faktorer som har dragit ner tillväxten under
den senaste tiden, såsom t.ex. en nedgång i varutransporter och strukturella förändringar inom
finanssektorn.
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Den starkaste korrigeringen väntas komma under det andra kvartalet, information om förväntningar
på exporten tyder på att den redan svaga tillverkningsindustrin kommer att drabbas hårt av viruset i
april och maj. I och med att åtgärderna för att minska smittspridningen av viruset långsamt hävs i
Lettland och dess handelspartners kommer ekonomin att inleda en ganska långsam återhämtning
under andra halvåret. Totalt sett förväntas BNP krympa med 7,5 procent i år och återhämta sig med
endast 4,3 procent 2021, och inte nå nivåerna före krisen under prognosperioden.
Effekterna på arbetsmarknaden blir mer gradvisa. En markant ökning av arbetslösheten noterades i
april, men effekterna skulle ha varit mer dramatiska om det inte varit för korttidspermitteringarna.
Arbetslösheten väntas öka till 9,5 procent 2020, med en topp på 11 procent under det tredje
kvartalet för att sedan gradvis gå ner. Nästa år väntas arbetslösheten uppgå till i genomsnitt
9 procent. Ökningen av arbetslösheten skulle kunna vara mindre om regeringen förlänger systemet
med korttidspermitteringarna eller ersätter det med nya stödåtgärder. Löneökningarna väntas
avstanna i år när de anställdas förhandlingsposition försämras och bristen på arbetskraft inte längre
är en viktig begränsande faktor för företagen.

Tack vare en god fart i ekonomin ökade Litauens BNP med 2,6 procent under första kvartalet jämfört
med ifjol. Detta var något mer än vi hade räknat med. Vår BNP-modell tyder på att ekonomin krymper
med cirka 10 procent under andra kvartalet. Vi har reviderat ned vår BNP-prognos till en tillväxt på
-6,5 procent för i år. Det beror främst på att vi förväntar oss en något långsammare återhämtning.
Följaktligen sänks nästa års tillväxt till 4,5 procent eftersom efterfrågan i euroområdet sannolikt blir
dämpad samtidigt som den globala handeln riskerar att hämmas av de förnyade spänningarna mellan
USA och Kina.
Transaktionsdata från kreditkort, som signalerat en förbättring, tyder på att hushållens konsumtion
har förbättrats och att botten är bakom oss. Den registrerade arbetslösheten har ökat till
11,5 procent och är cirka 3 procentenheter högre än för ett år sedan. I takt med att företagen, som
riktar sig mot den inhemska efterfrågan öppnar upp så bör arbetslösheten vara nära toppen. Statliga
åtgärder, som ska kompensera en del av lönesumman några månader efter att karantänen är över
kommer sannolikt att dämpa de negativa effekterna på arbetsmarknaden.
Den ekonomiska bördan kommer att vara mycket ojämnt fördelad mellan branscher. Boende,
transporter, viss underhållning och en del tillverkningssektorer väntas ta den största smällen.
Utländsk turism återhämtar sig sannolikt inte i år, men närturismen kommer sannolikt att blomstra.
Industrins förtroende och förväntad produktion har kollapsat i april, men exportorder går fortfarande
relativt bra och elförbrukningen har återhämtat sig något från bottennoteringarna i april. Vi
förväntar oss dock att sekundära negativa effekter relaterade till svagare exportmarknader kommer
att märkas under hela året.
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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)
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distribution.
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För viktiga upplysningar i USA, hänvisas till:
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I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till “relevanta
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