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GLOBAL ÖVERSIKT

Efter ett första halvår med en global tvärnit av aldrig tidigare skådat slag på grund av coronavirusets
utbrott, har en återhämtning nu inletts. Efter den omedelbara rekylen uppåt dröjer det dock
ytterligare till dess att återhämtningen tar ordentlig fart. Hotet från viruset är fortfarande
överhängande, många företag har en otillräcklig efterfrågan och flera hushåll möter en ökad
osäkerhet om sin framtida anställning. Detta är tillräckligt för att förhindra en snabb återhämtning i
år även om det värsta sannolikt är bakom oss.
Andra halvåret i år kommer att präglas av en fortsatt försiktighet, geopolitiska spänningar och en ny
politisk osäkerhet i samband med att det amerikanska presidentvalet närmar sig. Handelskonflikten
mellan USA och Kina kommer att fortsätta som tidigare och givet att handelssamtalen mellan
Storbritannien och EU inte har gjort tillräckliga framsteg väntas Brexit åter hamna i fokus då den
brittiska övergångsperioden löper ut i december.

Under första halvåret 2020 föll ekonomiska aktiviteten kraftig men omfattningen skiljer sig mellan
länder. Spanien och Storbritannien, som har drabbats hårt av viruset, upplevde de kraftigaste fallen
på över 20 procent medan många länder i Norden och Baltikum mötte relativt sett mindre nedgångar.
Litauen och Finland sticker ut med nedgångar på endast 5 procent. Även om för långtgående
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slutsatser inte bör dras tycks det som att mindre nedstängda samhällen, bättre hantering av viruset
och ekonomiernas struktur delvis kan vara en förklaring till detta.

Vi prognoserar att världsekonomin krymper med 3 procent 2020. De flesta länder återgår till en
positiv tillväxttakt redan under tredje kvartalet men utvecklingen kommer att vara trög efter den
initiala rekylen uppåt. Euroområdet, som hade det överraskande svårt under andra kvartalet, bedöms
krympa med 8 procent 2020 medan USA väntas se en BNP-nedgång på 5 procent. Framöver
förväntar vi oss dock att euroområdets ekonomi kommer att återhämta sig snabbare än den
amerikanska då smittspridningen har stoppats mer framgångsrikt i Europa. Kinas ekonomi började
växa redan under andra kvartalet och vi har reviderat upp vår BNP prognos för i år från -1 procent till
2 procent.
De senaste månaderna har utrikeshandeln visat ett mycket intressant handelsmönster och i mångt
och mycket har handeln klarat sig bättre än väntat vilket är glädjande. Den kinesiska exporten föll
aldrig så kraftigt som befarat främst till följd av att exporten av medicinska förnödenheter och andra
varor relaterade till pandemin hölls uppe. Generellt har pandemin hittills påverkat utrikeshandeln i de
utvecklade länderna betydligt mer än i utvecklingsländerna och hittills har USA tagit den hårdaste
smällen. Detta kan komma att ge nytt bränsle till den globalt pågående handelsdebatten.
Till slut väntas en kraftig återhämtning men för att det ska ske behövs ett läkemedel, ett vaccin eller
något annat framsteg som undanröjer den osäkerhet som pandemin orsakar. I denna prognos antar vi
att detta kommer att ske under första halvåret 2021. Att förutse medicinska upptäckter är särskilt
svårt men med tanke på de enorma insatser som för närvarande görs och de tydliga framsteg som
hittills gjorts ser vi detta som ett rimligt antagande. Givet detta väntas världsekonomin rekylera
kraftigt uppåt under 2021. Global ekonomi väntas växa med 5 procent per år 2021 och 2022. USA
och euroområdet väntas uppleva en årlig tillväxt långt utöver det normala, vilket beror på ett ökat
förtroende, en uppdämd efterfrågan på investeringar och fortsatta stimulanser, såväl från
finanspolitiken som penningpolitiken.
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Pandemin har redan fört med sig vad som kan komma att bli permanenta, eller mycket långsiktiga,
förändringar av de globala ramverken för den ekonomiska politiken. I finanskrisens efterdyningar
togs de första stegen mot en mer sammankopplad finans- och penningpolitik då centralbanker
började köpa tillgångar, inklusive statsobligationer. Under det senaste halvåret har denna koppling
stärkts och det är svårt att se hur centralbankerna i framtiden kommer att hitta tillbaka till att vara
helt oberoende. Den massiva offentliga skulduppbyggnaden kommer vid något tillfälle att behöva
minska men i nästa kris väntas samma verktyg återigen bli högaktuella. Även om krisverktygen på
många sätt är avsedda att vara tillfälliga kommer de att sätta långsiktiga avtryck och sannolikt
kommer den ekonomiska politiken att påverkas under årtionden.

Räntorna har sjunkit till historiskt låga nivåer över hela världen. Styrräntorna är noll eller negativa
och de långfristiga statsobligationsräntorna är extremt låga i stora delar av världen. Till exempel ger
de tioåriga amerikanska statsobligationerna endast omkring 0,5 procent i nominella termer och
minus 1 procent inflationsjusterad. De låga räntorna återspeglar centralbankernas massiva
tillgångsköp och en vilja från centralbankerna att stödja regeringarnas stora finanspolitiska
stimulansåtgärder. I många fall är detta stöd nödvändigt för att den höga och snabbt ökande
statsskulden ska förbli hållbar. Finanspolitiska stimulanser är i sin tur avgörande för att hushåll och
företag ska kunna hålla sig flytande under krisen.
Den låga räntemiljön har ökat efterfrågan på andra tillgångar såsom aktier och kreditobligationer
men även alternativa tillgångar såsom guld. Globala aktieindex är nu tillbaka nära rekordhöga nivåer
trots att den globala ekonomin är mitt uppe i sin värsta lågkonjunktur sedan 1930-talet. En stor del
av den pånyttfödda prisstegringen på aktiemarknaderna drivs av teknikrelaterade företag.
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Globala kreditränteskillnader har sjunkit tillbaka till genomsnittliga historiska nivåer och i
kombination med de låga styr- och statsräntorna innebär det att den totala kostnaden för upplåning
för de flesta företag nu är rekordlåg. Många företag har utnyttjat de gynnsamma marknadsvillkoren
för att få billig finansiering
Vi förväntar oss att räntorna förblir mycket låga och att tillgångsköpen fortsätter under minst lika
lång tid som det tar att komma igenom krisen. Det finns en risk för att höga offentliga och privata
skuldnivåer kommer att göra det svårt för centralbankerna att höja räntorna nämnvärt i framtiden.
Centralbankerna förutses i många fall tolerera högre inflation, även över tvåprocentsmålen, en tid
framöver både för att kompensera för de senaste årens tidigare låga inflationsutfall och för att göra
skulduppbyggnaden mer hanterbar. Den amerikanska centralbanken (Fed), Europeiska centralbanken
(ECB) och Japans centralbank (BoJ) förefaller alltmer tvingade att hålla räntorna låga.

De nordiska länderna har i allmänhet låga offentliga skuldnivåer, som skulle kunna ge dem större
frihetsgrader att faktiskt höja styrräntorna framöver. Norges Bank förväntas också höja räntan redan
2021 men utrymmet för stigande räntor i Sverige är mindre då Riksbanken håller fast vid
inflationsmålet och inflationstrycket förblir lågt. De svenska och norska valutorna drabbades hårt
under inledningen av krisen men har sedan gradvis återhämtat sig. Vi ser en förstärkning av båda
dessa valutor ned mot 10 kronor per euro under det kommande året.

Utsikterna för euroområdets ekonomi har inte försämrats sedan prognosen i maj men på grund av
överraskande negativa tillväxtsiffror under första halvåret reviderar vi ned vår BNP-prognos för
2020 till -8 procent från -7 procent. Allt är dock inte becksvart. Vi förväntar oss att euroområdets
ekonomi kommer att återhämta sig betydligt 2021 och växa med 6 procent, vilket är mer än
bedömningen i maj. Vi förutspår också en tillväxt över trenden för 2022.
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De totala effekterna av coronakrisen har mildrats framgångsrikt i många europeiska ekonomier,
särskilt i Tyskland. Efterfrågan i tysk tillverkningsindustri visar uppmuntrande tecken på
återhämtning och detta, tillsammans med massiva finanspolitiska stimulanser, kommer att stödja
den tyska återhämtningen framöver. Den stora förändringen i den tyska politiska inriktningen formar
i stort sett återhämtningen i Europa. Tysklands syn har inte bara ändrats i fråga om stöd på EU-nivå,
vilket gjorde det gemensamma återhämtningspaketet möjligt, utan landets syn på den egna
finanspolitiken har förändrats i grunden och den tyska politiken är nu oerhört stimulerande. Detta
väntas få betydande spridningseffekter på resten av euroområdet där flera länder fortfarande
kämpar. Spanien är särskilt hårt drabbat både vad gäller smittspridningen samtidigt som de
ekonomiska effekterna förvärras av det starka beroendet av turism.

% av BNP 2019

10
8
6
4
2
0
Tyskland

Frankrike

Italien

Förväntat bidrag från EU:s återhämtningsfond (över 3 år)

Spanien

Nationella stimulanser 2020

Källa: Swedbank Analys

På det hela taget kommer återhämtningen att vara ojämn i Europa på grund av varierande framgång
att hantera viruset samt skillnader i ekonomiernas struktur och förmågan samt viljan att införa
finanspolitiska stimulansåtgärder. Återhämtningsfonden på EU-nivå, tillsammans med en mycket
stimulerande politik från ECB kommer att ge stöd, men även den nationella politiken är viktig.
Återhämtningsfonden är ett stort steg mot en gemensam finanspolitik på EU-nivå, men det krävs
ytterligare politiska förändringar för att systemet ska närma sig ett federalt EU. Ändå minskar det
risken för att euroområdet splittras, vilket sannolikt kommer att ha en positiv effekt på både
förtroendet och den offentliga upplåningskapaciteten.
ECB har varit en viktig del av det europeiska ekonomiska ekosystemet under krisen. Genom stora
tillgångsköp under inledningen av krisen och långfristiga finansieringsoperationer för att hålla
räntenivåerna låga har centralbanken lugnat marknaderna och minskat ränteskillnaderna. ECB har i
praktiken också gått in i ett system med skilda räntor, vilket innebär att bankerna tillfälligt kan låna,
upp till en viss gräns, till en ränta som är betydligt lägre än de officiella centralbanksräntorna.
Centralbanken väntas fortsätta med sin nuvarande stimulerande politik så länge som det behövs,
eller eventuellt längre än så eftersom ECB vill undvika att dra sig undan för tidigt. Vi förväntar oss
därför inga förändringar av penningpolitiken i euroområdet.

Swedbank Economic Outlook | Augusti 2020 | 9

USA

Precis som i majprognosen antar vi att viruset kulminerade i början av det andra kvartalet i USA och i
Europa och att de mest restriktiva åtgärderna för att förhindra smittspridning långsamt rullas
tillbaka. Vi antar fortfarande att osäkerheten kring viruset präglar resterande del av 2020, vilket
håller tillbaka återhämningen. Vi antar även fortsättningsvis att vissa restriktioner finns kvar under
resten av året och att ytterligare ekonomiska åtgärder införs för att stödja företagens och hushållens
återhämtning.
Vi specificerar nu även följande antaganden:
Först under första halvåret 2021 släpper osäkerheten kring viruset till följd av att ett vaccin eller
läkemedel kommer att kunna användas av allmänheten.
Delar av de finanspolitiska stimulanserna från den akuta fasen kommer att upphöra under hösten,
men både penning- och finanspolitiken kommer att förbli expansiv under hela prognosperioden.

USA drabbades under sommaren av en ökad spridning av coronaviruset och en hel del
realtidsindikatorer såsom restaurangbesök, transaktions- och arbetsmarknadsdata har mer eller
mindre utvecklats sidledes. På den positiva sidan verkar coronasituationen nu börja lugna ner sig.
Arbetsmarknaden har förbättrats sedan april, men fortfarande är 13 miljoner färre sysselsatta
jämfört med före utbrottet och arbetslösheten väntas vara fortsatt hög under prognosperioden. I juli
löpte det utökade stödet för arbetslöshetsersättning ut och förhandlingarna om ett nytt
stimulanspaket mellan Demokrater och Republikaner har gått i stå. Trumps presidentorder med bland
annat förlängda arbetslöshetsförmåner kommer bara tillfälligt att lätta på trycket. Risken finns att
en överenskommelse inte nås förrän efter valet men vi tror att ett betydande stimulanspaket så
småningom kommer att levereras.
Fed står långt ifrån en räntehöjning och vi förväntar oss att styrräntan kommer att förbli oförändrad
under hela prognosperioden samt att tillgångsköpen fortsätter i nuvarande takt ännu en tid. Den
penningpolitiska översynen kommer snart att slutföras och vi tror att Fed kommer att anta ett
genomsnittligt inflationsmål i september. Detta innebär att Fed kommer att kompensera för tidigare
låga inflationsutfall genom att låta inflationen överskjuta målet under en begränsad tid. Det kommer
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också att öka fokus på inflationen snarare än på arbetsmarknaden, som på senare år har varit en
ganska dålig inflationsindikator.

Demokraternas presidentkandidat Joe Biden har stärkt sin position mot president Trump enligt
opinionsmätningar och det verkar troligt att Biden kommer att vinna valet. Förmodligen innebär det
att handelsspänningarna med EU kommer att mildras och sannolikt även något med Kina, men
inställningen mot Kina har hårdnat även från demokratiskt håll. Valet till kongressen
(representanthuset och senaten) kommer också att vara viktigt med tanke på det avgörande
inflytande som kongressen har på finanspolitiken. Om Demokraterna vinner hela kongressen så är en
tydligare fördelningspolitik att vänta, vilket förmodligen skulle vara positivt för efterfrågan i
ekonomin, inte minst med tanke på att många med låga inkomster har förlorat sina jobb under
coronapandemin. Men varken republikanerna eller demokraterna kan i nuläget betraktas som
finanspolitiska hökar, varför en expansiv finanspolitik är att vänta oavsett vem som vinner.

Kinas tillväxt har överraskat positivt under våren och sommaren drivet av industrin och exporten.
Exporten har varit mer motståndskraftig än väntat, med stöd av Kinas produktion av de varor som
världen konsumerar under en pandemi, såsom medicinska förnödenheter och datorer. I en global
jämförelse har den kinesiska industrin och exporten klarat sig mycket väl under pandemin.
Tjänsteproduktionen och konsumtionen har också förbättrats men släpar fortfarande efter, tyngda
av en fortsatt svag arbetsmarknad och virusoro.
Infrastrukturinvesteringar har också ökat avsevärt till följd av offentliga stimulanser och kommer att
vara en viktig tillväxtmotor under de kommande kvartalen. Kredittillväxten har ökat i Kina men
skulderna kommer inte att blossa upp som de gjorde efter finanskrisen. Beslutsfattarna har varit
försiktiga med penningpolitiska stimulanser för att skydda ekonomin mot kapitalutflöden och
finansiella risker. Huvudscenariot är en fortsatt stabil återhämtning under resten av året och 2021.
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En utdragen global kris är den största risken för landets ekonomi just nu. Konflikten mellan USA och
Kina kommer att fortsätta eskalera inför det amerikanska presidentvalet. Detta kommer sannolikt
innebära en fortsatt upptrappning av sanktioner och tekniska restriktioner snarare än ytterligare
tullar. Om Biden blir USA:s president kommer troligtvis de politiska meningsskiljaktigheterna med
Kina att hanteras med diplomati, internationellt samarbete och riktade sanktioner. Tullarna mellan
USA och Kina kommer då sannolikt att ligga kvar på nuvarande nivåer inom överskådlig framtid.
Mer allmänt tynger politisk osäkerhet och minskad globalisering Kinas långsiktiga tillväxtutsikter.
Den inhemska efterfrågan har dock blivit än viktigare för ekonomin, vilket ger motståndskraft.
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Ekonomiska beslutsfattare runt om i världen har haft en hektisk vår. Åtgärder för att stötta hushåll
och företag, som drabbats av coronakrisen, stod som spön i backen i flera länder. I Sverige lyckades
regeringen och samarbetspartierna baxa igenom hela nio tilläggsbudgetar för 2020 i riksdagen.
Omfattningen på åtgärderna summerar till de största i modern tid.
En vanlig föreställning är att Sveriges starka offentliga finanser har varit viktiga för att kunna möta
krisen med ekonomiska stimulanser. Det låter intuitivt rimligt; sparandet i de berömda offentliga
ladorna möjliggör nu mer omfattande stödåtgärder.
Men verkligheten är sammansatt. Vid en jämförelse mellan länder hittar vi inget samband mellan
finanspolitiska åtgärder under krisen och storlek på statsskuld i utgångsläget.1 De direkta
stödåtgärder som hittills aviserats har inte varit mer omfattande i länder med starkare offentliga
finanser.
Det finns snarast tecken på ett omvänt samband, d.v.s. att länder med en hög statsskuld i
utgångsläget också är de länder som spenderat mest. Inom EU beräknas Tyskland spendera nästan
dubbelt så mycket som Sverige trots en tydligt högre skuld i utgångsläget. De länder som enligt IMF
har spenderat mest hittills är USA och Japan, vars statsskulder tillhörde världens högsta redan 2019.
Att det inte existerar något negativt samband är egentligen inte särskilt förvånande. Länders
finanspolitiska utrymme avgörs i grunden av det förtroende investerare har för landets
återbetalningsförmåga, vilken styrs av bland annat framtida tillväxt i ekonomin och ränteläget.

% av BNP
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Finanspolitiska stimulanser till följd av COVID-19 t.o.m. 12 juni
Källor: IMF Fiscal Monitor & Swedbank Analys

1

Finanspolitiska åtgärder är IMF:s estimat över extra utgifter och uteblivna intäkter från 12 juni 2020, Fiscal Monitor
Database of Country Fiscal Measures in Response to the COVID-19 Pandemic.
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De senaste åren har det blivit allt tydligare att de låga räntorna är här för att stanna. Det är talande
att räntor på svenska statsobligationer idag ligger på ungefär samma nivåer som för ett år sedan,
trots den kraftiga uppgången i förväntat lånebehov och därmed emissioner av obligationer. Det
handlar såklart delvis om centralbankernas stödköp av obligationer men också om att flera
långsiktiga trender håller ned ränteläget globalt. Det låga ränteläget innebär att skuldbördan förblir
låg trots ökad skuldsättning. Vissa länder kan ha tagit till sig denna insikt snabbare än andra, som
intagit en mer försiktig hållning.
Det finns såklart en uppsjö möjliga förklaringar till att den finanspolitiska responsen hittills har skiljt
sig åt mellan länder. Behovet av diskretionär, det vill säga aktiv, finanspolitik beror på hur hårt
ekonomin har drabbats under krisen men också på skillnader i förekomsten av så kallade automatiska
stabilisatorer.2 Därtill kan såklart även både den politiska viljan och förmågan att nyttja det
finanspolitiska utrymmet skilja sig åt mellan länder.
Krisen är långt ifrån över och det ännu för tidigt att utvärdera den finanspolitiska responsen. Fler
åtgärder är att vänta redan i höst och också under 2021 och 2022. Vi räknar med en expansiv
finanspolitik i Sverige och flertalet andra länder under hela prognosperioden. Det är också tidigt att
redan nu uppskatta kostnaderna av hittills aviserade åtgärder. Vi reviderar ned kostnaden för
åtgärderna i Sverige under 2020 med 100 miljarder kronor till 200 miljarder kronor. Nedrevideringen
motsvarar 2 procent av BNP och beror främst på att regeringens stödprogram inte utnyttjats i den
utsträckning man tidigare räknade med. Detta kan säkert bli fallet i flera andra länder och IMF:s
estimat på de finanspolitiska stimulanserna är därför högst osäkra.
Sammantaget är det ännu är för tidigt att uppskatta sluträkningen för denna kris men hittills har
Sverige inte utnyttjat det starka offentlig-finansiella utgångsläget för att möta krisen mer offensivt
än övriga länder.

2

Med automatiska stabilisatorer avses sådana utgifter och intäkter som automatiskt ökar respektive minskar vid en nedgång i
ekonomin, exempelvis arbetslöshetsförsäkring. Länder med väl utvecklade socialförsäkringssystem kännetecknas av stora
automatiska stabilisatorer.
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Coronapandemin har drabbat ekonomin hårt även om Sverige har haft färre restriktioner än många
andra länder. BNP-fallet andra kvartalet var historiskt, med ett fall på 8,6 procent jämfört med
kvartalet innan, men aktuella data tyder på en förbättring redan under sommaren. Vi bedömer att
återhämtningen är inledd men att den blir långsam. Det innebär sammantaget att BNP faller med
5 procent i år för att stiga med omkring 3 procent 2021 och 2022. På arbetsmarknaden dröjer dock
vändningen till början av nästa år och arbetslösheten förblir envist hög. Det betyder att de
finanspolitiska åtgärderna behöver riktas in på att skapa nya jobb och mer utbildning.

Hushållens konsumtion, investeringar och exporten fick sig en rejäl törn av coronapandemin under
det andra kvartalet. Exporten minskade kraftigt i spåren av hårda restriktioner på våra viktiga
exportmarknader, inte minst i Europa, och företag drabbades också av brutna leverantörskedjor.
Hälften av hushållens konsumtionskorg, främst inom sällanköp och tjänstekonsumtion, såg en kraftig
nedgång. När hushållen hållit sig hemma i större utsträckning har bland annat dagligvaruhandeln
och handel kopplad till ”hemmafixande” gynnats. Det har dock inte helt kompenserat för den
minskade konsumtionen av tjänster utan hushållens sparande väntas öka i år. Den offentliga
konsumtionen väntas hållas uppe hyggligt i och med utökade statsbidrag till regioner och kommuner.

Investeringarna väntas sjunka kraftigt i år när företag och hushåll är osäkra om framtiden. Aktuella
data visar dock tydligt att återhämtningen för ekonomin har inletts under sommaren. Swedbank Pay
korttransaktionsdata visar en förbättrad konsumtion (se fördjupningsruta) samtidigt som
produktions- och utrikeshandelsdata indikerar en vändning i företagssektorn. Sentimentsindikatorer
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såsom Konjunkturinstitutets barometer och inköpschefsindex indikerar också ett bättre stämningsläge i ekonomin. Framtidsförväntningarna på produktion och efterfrågan i näringslivet har
återhämtat sig och i juli var det fler företag som trodde på en ökad än en minskad produktion.
Sammantaget bedöms omvärldsekonomin utvecklas något mindre svagt i år än vad som tidigare
antagits, vilket gynnar exportindustrin. Någon snabb återhämtning är dock inte att vänta. Den
globala ekonomin är rejält sargad och restriktioner, både i Sverige och i omvärlden, kvarstår delvis.

Dagliga korttransaktionsdata från Swedbank Pay ger en aktuell bild av hushållens konsumtion.
Sedan april publicerar Swedbank varje vecka total och branschvis omsättning från korttransaktioner
gjorda i Sverige. Statistiken fångar cirka 6 miljoner transaktioner dagligen, vilket beräknas motsvara
mer än hälften av det totala antalet. Även om transaktionsdata inte fångar alla delar av hushållens
konsumtion visar vår fördjupande analys att den ger en bra bild av konsumtionsutvecklingen.3
Korttransaktionsdata till och med den 15 augusti visar en tydlig återhämtning under sommaren. Den
totala omsättningen föll snabbt när coronakrisen slog till och i mitten av april var konsumtionsutgifterna 25 procent lägre än samma period förra året. Sedan dess har utgifterna sakta ökat och under
de två inledande veckorna i augusti var konsumtionen omkring 2 procent lägre än förra årets nivå.

Men skillnaderna mellan branscher är stora och i vissa sektorer är omsättningen fortfarande
betydligt lägre än förra årets nivå. Medan omsättningen inom dagligvaruhandeln är 14 procent högre
än i fjol, är omsättningen inom flyg och resebyråer 95 procent lägre (enligt data från augusti). Störst
förbättring syns inom restaurang och logi, som i mitten av april hade en omsättning som var hälften
av samma period förra året men som i augusti börjar närma sig förra årets nivå.
Även om en viss försiktighet kvarstår räknar vi med att hushållens konsumtion fortsätter att
återhämta sig under hela prognosperioden och öka med omkring 3,5 procent 2021 och 2022. Trots
att konsumtionen går mot förra årets nivå är sammansättningen en helt annan. En del av denna förändrade sammansättning räknar vi med kommer att bestå en tid framöver.

3

För mer information se Macro Focus: Real-time transaction data.
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Arbetslösheten steg kraftigt under det andra kvartalet till 9 procent från drygt 7 procent det första
kvartalet. Vi räknar med att arbetslösheten fortsätter att öka i höst och når 10 procent under
vintern, vilket innebär att 170 000 personer fler är arbetslösa jämfört med innan krisen. Under
prognoshorisonten vänder arbetslösheten sedan långsamt nedåt för att uppgå till närmare 9 procent
2022. Uppgången i arbetslösheten har slagit brett men ungdomar och unga vuxna har drabbats
extra hårt. Drygt 200 000 personer färre beräknas i vinter vara sysselsatta jämfört med innan krisen.
Det hade kunnat vara mycket värre om inte de generösa korttidspermitteringarna hade införts. Cirka
573 000 anställda har fram till mitten av augusti varit korttidspermitterade i någon omfattning.
Krisen har inneburit att färre söker jobb än annars, en del äldre väntas välja att lämna
arbetsmarknaden och fler ungdomar väntas studera.
Krisen innebär att de strukturella problemen har blottlagts. Ett sådant är att ungdomar och
nyanlända drabbas hårt och nu står ännu längre från möjligheten att få jobb samtidigt som
långtidsarbetslösheten ökar. Till skillnad från övriga europeiska länder började arbetslösheten i
Sverige stiga redan före coronakrisen när många nyanlända trädde in på arbetsmarknaden. Dessa
problem ställer stora krav på arbetsmarknads- och utbildningspolitiken. Om detta inte prioriteras kan
arbetslösheten bli betydligt högre framöver.

Bostadsmarknaden har varit förvånansvärt motståndskraftig under coronakrisen. Efter den initiala
osäkerheten i mars och april har marknaden piggnat till med god aktivitet och prisnedgången är
redan återhämtad. Fortsatt låga räntor, avsaknaden av nya kreditrestriktioner och skatteförändringar
och ett stort behov av bostäder hos en växande befolkning talar för att bostadspriserna fortsätter
att stiga svagt i höst och under 2021 och 2022.

Finanspolitiken förväntas stimulera ekonomin under hela prognosperioden. I år räknar vi med att de
mer akuta stödåtgärderna omfattar cirka 200 miljarder kronor. Detta är lägre än majprognosen
eftersom vi inte längre räknar med omfattande nya åtgärderunder året samtidigt som kostnaden för
kortidspermitteringar och omställningsstödet beräknas bli lägre. Den lägre nyttjandegraden beror på
att företagens behov varit mindre än vi trodde men för omställningsstödet handlar det sannolikt
också om att det inte träffar rätt i tid (eftersom det enbart kompenserar omsättningstapp i mars och
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april). Nästa år räknar vi med betydande offentliga investeringar, satsningar på utbildning och
arbetsmarknadspolitik samt skattesänkningar när ekonomin ska startas om. Vi bedömer att de
tillfälliga förstärkningarna i arbetslöshetsförsäkringen till stora delar permanentas. Sammantaget
räknar vi med finanspolitiska stimulanser om 100 miljarder kronor 2021 och 50 miljarder 2022. Det
offentliga finansiella sparandet är negativt under prognosperioden och Maastrichtskulden når cirka
44 procent av BNP 2022.

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 olika typer av värdepapper. Så sent som i juli
beslutade Riksbanken att utöka ramen för de tillgångsköp som genomförs i samband med
coronakrisen från 300 till 500 miljarder kronor.
Riksbanksledningen har dock lämnat reporäntan oförändrad på noll procent trots att inflationen föll
kraftigt i våras. Riksbanken har uttryckt en osäkerhet om den långsiktiga påverkan på ekonomin av
negativa räntor och de har understrukit att även om en räntesänkning kan komma senare för att
understödja återhämtningen är det inte självklart att fördelarna med en negativ reporänta överväger
nackdelarna. Under sommaren har inflationen varit oväntat hög och vi bedömer att sannolikheten för
en räntesänkning har minskat. Inflationsstatistiken är för närvarande svårtolkad. Den innehåller
nämligen tillfälliga effekter i och med att en del varor knappt har konsumerats alls. Vi bedömer att
reporäntan kommer att ligga kvar på noll procent, trots att inflationen kommer att understiga målet
under hela prognosperioden.
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Coronakrisen är ingen räddning för klimatet: tidigare har utsläppen tenderat att studsa tillbaka
snabbt efter ekonomiska kriser. Tidigare kriser har emellertid även orsakat strukturella förändringar
där utsläppen sjunkit till en långsammare tillväxtvägbana, vilket var fallet efter oljekriserna på 1970talet. Den nuvarande krisen erbjuder en möjlighet till en snabbare övergång till förnybar energi och
teknologi med nollutsläpp. Att rikta stimulanserna till gröna investeringar skulle kunna leda till en
sådan omvandling och samtidigt stödja sysselsättningen och aggregerad efterfrågan.4
Globalt utgör gröna stimulansåtgärder fortfarande endast en liten andel av det totala krisstödet,
uppskattade till mindre än 0,2 procent av de totala stimulanserna från världens 50 största ekonomier
i juni (Bloomberg Green, 2020). Europa har hittills varit drivande, och Tyskland står för en stor del av
världstotalen. Även i EU har dock den "bruna" stimulansen till koldioxidintensiva sektorer varit högre
än grön (BNEF, 2020). En stor del av utgifterna hittills har varit omedelbart krisstöd och
förhoppningsvis kan gröna investeringar få en viktigare roll framöver. EU:s återhämtningsfond och
kommande långtidsbudget kommer sannolikt också att generera mycket mer grön stimulans i Europa
under de kommande åren.5

4
5

Mer om ämnet grön återhämtning i vårt makrofokus A Greenish Recovery
Mer om EU:s återhämtningsfond och dess klimatpolitiska konsekvenser i vårt Makrofokus: Swedbank’s Sustainability
Indicators show more progress is needed.
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Effekterna av gröna stimulanser på klimatet och ekonomin beror på vilken typ av åtgärder som väljs.
Helst ska åtgärderna vara arbetsintensiva på kort sikt och klimatvänliga på lång sikt. Det är också
viktigt att få investeringarna på plats snabbt. Bra stimulansinvesteringar omfattar därför många
småskaliga program inom områden såsom utbyggnad av förnybar energi, förbättrad
energieffektivitet i byggnader, nya cykelbanor och laddstationer för elfordon. Storskaliga projekt,
såsom stora infrastrukturinvesteringar, tenderar att ta längre tid och har därför mindre direkta
stimulanseffekter, även om sådana utgifter också behövs för långsiktiga utsläppsminskningar.
Förutom gröna stimulansåtgärder är det lika viktigt att undvika stimulansåtgärder till fossilintensiva
sektorer och att ta bort skadliga subventioner. Krisstöd till "bruna" sektorer kan bromsa övergången
till en grönare ekonomi och bör åtminstone kopplas till stränga gröna villkor. Gröna investeringar bör
också åtföljas av en politik som sätter hämsko på en uppgång i utsläppen efter krisen, inklusive
koldioxidprissättning och trovärdiga klimatmål.

Danmark har hittills aviserat mest gröna stimulanser i Norden och dess planer är ambitiösa även i en
global skala. Lejonparten är i energieffektivitetsprojekt i byggnader, vilket förväntas bidra till både
sysselsättning och klimatnytta. Danmarks satsningar i laddstationer kan också lyftas som effektiv
stimulans. Planerna omfattar också ambitiösa långsiktiga projekt såsom två vindkraftsöar. Även om
de knappast ger kortsiktiga stimulanser stöder de långsiktiga utsläppsminskningar.
Sverige har aviserat minst gröna stimulanser bland nordiska länder, men vi förväntar oss mer när
budgetpropositionen presenteras. De aviserade subventionerna för solpaneler verkar motiverade
men satsningarna är fortsatt modesta. Medel har också avsatts för välbehövligt järnvägsunderhåll,
vilket är effektiv stimulans och stödjer grönare transporter i Sverige. Gröna kreditgarantier för
företagsinvesteringar har också aviserats. Vi förväntar oss att den svenska regeringen kommer att
annonsera mer gröna utgifter under de kommande månaderna. Förhoppningsvis är investeringarna
riktade på områden som moderna kraftnät, energilagring, energieffektivitet, elektrifiering av
transporter och vätgas. Regeringen utfärdar sin första gröna obligation denna månad och fler gröna
obligationer skulle kunna underlätta finansieringen av gröna utgifter framöver.
Norges regering kommer att spendera 3,6 miljarder norska kronor (2,25 procent av den totala
stimulansen) på ett grönt omstruktureringspaket, varav de flesta kommer att användas inom
forskning och verkställning av grön teknik. Resten kommer att spenderas på återvinning, grön
sjöfart, havsbaserad vindkraft och vätgas. Utgifterna för grön vätgas är förnuftiga, eftersom det
skulle kunna bli en viktig ren energikälla i Norge i framtiden. Satsningarna på mer kortsiktiga gröna
stimulanser är dock ganska blygsamma. Negativt är att paketet också innehåller skattelättnader för
olje- och gasbolag, som skulle kunna frigöra 100 miljarder NOK för investeringar under 2020–2021.
I Finland har regeringen aviserat nordens näst största gröna stimulanser. En stor del kommer att gå
till hållbara transportinvesteringar. De planerade projekten omfattar järnvägsreparationer, som ger
mer kortsiktiga stimulanser och nya gröna transportprojekt som kan ha stora klimatfördelar på lång
sikt. Ett visst stöd är också inriktat på energieffektivitet i byggnader och naturvårdsprojekt. Även om
Finland sannolikt inte kommer att annonsera mycket mer gröna stimulanser, lär planerade långsiktiga
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projekt leda till fler satsningar under de kommande åren. Förslaget till statsbudget för 2021
innehåller en sänkning av elskatten för att stödja den industriella elektrifieringen.
Sverige, Danmark och Finland kommer också att få en del av EU:s återhämtningsfond 2021–2023,
varav en tredjedel måste anslås till klimatutgifterna. Det innebär till exempel ett tillägg på cirka 10
miljarder kronor i Sveriges gröna stimulans. På den bruna stimulanssidan har alla nordiska regeringar
tilldelat flygbolagen stöd under krisen. Endast den svenska regeringen har knutit sitt stöd till krav att
minska utsläppen. Det bör noteras att även om Finland och Danmark hittills har aviserat mest gröna
stimulanser visar Eurostats uppgifter från 2015–2017 att deras offentliga miljöutgifter och
miljöskyddsinvesteringar var betydligt lägre som andel av BNP än i Sverige och Norge.

Det finns fortfarande outnyttjade möjligheter till gröna stimulanser i Norden, inte minst i Sverige och
Norge som hittills endast lovat små satsningar. Energieffektivitetsförbättringar i byggnader,
förnybar energi, elnät och ellagring samt elektrisk transport, såsom laddningsstationer, är några av
de områden där utgifterna skulle kunna generera både arbetstillfällen och klimatfördelar relativt
snabbt. Utgifterna för förnybar energi skulle vara till nytta även i Sverige och Norge där elen redan i
stort sett är koldioxidfri, eftersom elektrifiering sannolikt kommer att öka behoven avsevärt.
Samtidigt bör de mer kortsiktiga gröna stimulansåtgärderna inte tränga ut satsningar i långsiktiga
projekt, såsom förnybar vätgas, lagring av koldioxid och grönare industriell teknik.
Förutom grön stimulans är det lika viktigt att undvika att stötta upp fossilintensiva industrier.
Norges senaste krisstöd till olje- och gasindustrin är problematisk, medan de andra nordiska länderna
också fortsätter att bevilja subventioner till fossila bränslen. Samtidigt måste alla de nordiska
länderna främja en hög koldioxidprissättning både inhemskt och i EU. Den verkliga risken med krisen
är att nödvändiga skatte- och subventionsreformer kan försenas då beslutsfattarna är rädda för att
skada konsumenter och industrier. Smart grön skatteväxling och handelspolitik kan användas för att
göra sådana reformer lättare att genomföra. Slutligen är det viktigt att de nordiska länderna också
ser på stimulans- och klimatpolitiken ur ett internationellt perspektiv: EU-samarbetet är avgörande
för båda.
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Framsteg mot koldioxidneutrala ekonomier har länge behövts i Baltikum, där nästan inga gröna
satsningar gjorts i flera år. De baltiska ekonomierna kännetecknas fortfarande av höga
energiintensiteter, låg resursproduktivitet och lågt statligt stöd till FoU inom jordbruket.
Litauen har hittills aviserat mest gröna stimulanser bland de baltiska staterna. Totalt uppgår
satsningar till 927 miljoner euro (1,9 procent av BNP), som inkluderar tidigareläggningar av
planerade investeringar och ett tillägg på 360 miljoner euro. Investeringarna kommer att
genomföras till slutet av 2021. Satsningarna riktas mot havsbaserad vindkraft, installation av
förnybar energiteknik i byggnader, renoveringar, och avsättning av gasolflaskor i hushåll. De flesta av
de gröna investeringarna är inte nya, utan snarare påskyndade politiska planer som finansieras med
EU-medel. En stor del av de nya investeringarna går till installation av ellagringsanläggningar, som
spelar en nyckelroll i övergången till en koldioxidneutral ekonomi. Tidsgränsen 2021 kan dock vara för
tidig för vissa projekt, såsom renovering av byggnader, och investeringar kan komma att omallokeras
eller genomföras för hastigt. På det hela taget, även om de gröna investeringarna behövs, verkar de
sakna långsiktiga mål och står därmed som enskilda projekt utan att ge en tydlig klimatstrategi.
Lettlands behov av att påskynda utvecklingen mot en mer energieffektiv och mer hållbar ekonomi är
känt sedan länge. Landets gröna stimulanser som aviserats under pandemin består främst av en omfördelning av EU-medel på nästan 250 miljoner euro (0,8 procent av BNP). Stimulanserna planeras gå
till bland annat finansiering för att förbättra energieffektiviteten i bostäder och offentliga byggnader, samt ytterligare investeringar i kollektivtrafik och återvinning. Dessutom har brett stöd uppnåtts
för finansiering för järnvägsprojektet Rail Baltica i EU:s kommande långtidsbudget.
I det hela estniska stödpaketet fanns det bara en grön åtgärd - återuppbyggnaden av bostäder för
att förbättra energieffektiviteten, på 100 miljoner euro (0,4 procent av BNP) eller 8,7 procent av det
totala paketet. Samtidigt inkluderade åtgärderna också en sänkning av punktskatten på diesel som
går tvärt emot de gröna målen. Långsiktiga investeringar för att underlätta övergången till
koldioxidneutralitet planeras med hjälp av EU-medlen, särskilt i regionen där skifferolja produceras,
men det är inte en del av det omedelbara krisstödet. I slutet av juli enades dessutom Lettlands och
Estlands regeringar om att börja bygga en gemensam vindkraftpark i Östersjön.

EU:s budgetöverenskommelse som nåddes i juli 2020, som omfattar en engångsfond på 750
miljarder euro, saknar motstycke. Omkring 30 procent av den totala finansieringen avsätts för
klimatåtgärder. Baltikum kommer att få generöst stöd i bidrag, från 4 procent av den nominella BNP i
Estland till 6,4 procent i Lettland. Finanspolitiska stimulansåtgärder i denna storlek kommer att ge
Baltikum en möjlighet att nå långsiktiga gröna mål. Norden kommer att få mindre stöd, från 0,6
procent, av den nominella BNP i Danmark till 1 procent Finland.
Totala bidragsanslag från återhämtningsfonden (uppskattningar):
Estland

Lettland

Litauen

Sverige

Danmark

Finland

1,13

1,96

2,63

3,95

1,79

2,4

4

6,4

5,4

0,8

0,6

1

Bidrag, md EUR
% av nominell BNP
Källa: Bruegel
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Med tanke på de mycket osäkra utsikterna anger vi här två scenarier som beskriver alternativa
utsikter och vad som skulle kunna utlösa en annan väg framåt än den vi finner mest sannolik just nu.

Det är alltid svårt att bedöma styrkan vid vändpunkter i
ekonomin och det kan inte uteslutas att vi underskattar
den pågående återhämtningen. Den verkliga uppåtrisken
skulle dock vara om ett läkemedel eller vaccin kommer på
plats redan under detta år. Om detta skulle förverkligas
kan slutet av 2020 utvecklas mycket starkt eftersom både
den penningpolitiska och finanspolitiska inriktningen
kommer att fortsätta att vara mycket stimulerande. Detta
skulle också leda till en starkare rekyl än väntat 2021 och
eventuellt kan inflationstrycket tillta tidigare än vad som
för närvarande förväntas.
En markant ökning av spridningen av viruset i Europa,
följt av förnyade restriktioner från myndigheterna, skulle i
praktiken sätta stopp för den ekonomiska
återhämtningen. Även om samhällen inte skulle stänga
ned i samma utsträckning som under våren, skulle
förtroendet dämpas och industrins återhämtning skulle
dröja än längre. Ännu värre är det om vaccinförsöken
misslyckas och ingen medicin väntas komma 2021 eller
om viruset muterar. Detta skulle kunna leda till en
långvarig ekonomisk nedgång, med efterföljande
konkurser och massarbetslöshet. Den offentliga och
privata skuldsättningen skulle fortsätta att öka, vilket på
längre sikt också skulle kunna hota den finansiella
stabiliteten

Swedbank Economic Outlook | Augusti 2020 | 23

NORDEN

De flesta nya data pekar i riktning mot en relativt stark återhämtning i den inhemska ekonomin. Det
norska parlamentet har gjort förändringar i oljeskattesystemet som är mycket gynnsamma för
industrin och sannolikt kommer detta att dämpa nedgången i oljeinvesteringarna avsevärt.
Dessutom har priset på brentolja återhämtat sig markant sedan april och stabiliserats på strax under
45 dollar per fat. Sammantaget upplever den norska ekonomin en ekonomisk nedgång som är djup
men den är mindre än i många andra ekonomier.

Antalet nya virusfall har ökat under sommaren, vilket var väntat när resandet tog fart. Några
restriktiva åtgärder har genomförts på nytt, vissa av dem på nationell nivå, men de flesta bara lokalt.
Arbetslösheten har sjunkit snabbt från toppen på 10,7 procent i början av april till strax under
5 procent i slutet av juli. Antalet delvis arbetslösa har minskat kraftigt och andelen är nu knappt
3 procent. Nästan hälften av de arbetslösa är tillfälligt permitterade. Hushållen har visat få tecken på
oro under nedgången; detaljhandeln är starkare än någonsin, huspristillväxten är stabil och
bostadsägare drar nytta av rekordlåga bolåneräntor. Löneökningarna väntas dock bli mycket låga
både 2020 och 2021, vilket sannolikt kommer att innebära en långsam ökning av hushållens
efterfrågan längre fram.
Vid sitt möte i juni höll Norges Bank som väntat styrräntan på noll. Bankens räntebana visar dock
redan på en avsikt att börja höja räntan 2022. Med den nya räntebanan var Norges Bank den första
centralbanken som signalerade att en räntehöjning ligger i korten inom överskådlig framtid. Detta
bygger på antagandet att smittspridningen inte tar ny fart.
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Nya data sedan prognosen i maj visar att nedgången i konjunkturen har varit snabbare och djupare
än väntat. Efter ett första kvartal med en nedgång i den ekonomiska aktiviteten med 2 procent till
följd av fallande hushållskonsumtion, sjönk BNP med mer än 7 procent det andra kvartalet.
Nedgången är mycket högre än under finanskrisen i Danmark 2008/2009, men mindre allvarlig
jämfört med de flesta andra europeiska länder. En anledning är motståndskraften inom
industrisektorn.
Den nya statistiken tyder också på att återhämtningen har inletts. Data från korttransaktioner och
månadsstatistik pekar på en snabb vändning i bland annat detaljhandeln, samtidigt som industriproduktion och utrikeshandel visar en stadig förbättring från juni. Den danska regeringen var snabba
med olika stödåtgärder och särskilt lönekompensationssystemet har motverkat effekterna på den
danska arbetsmarknaden. Sysselsättningen beräknas dock minska med 70 000 personer i år för att
sedan börja stiga igen nästa år.
Regeringen har, utöver de akuta krisåtgärderna, beslutat om ett stimulanspaket 2020 och 2021 för
att stödja återhämtningen, inklusive fördelning av semesterbidrag till hushåll och gröna
investeringar. Vi förväntar oss ett budgetunderskott under hela prognosperioden, vilket innebär att
den offentliga skulden ligger på 40 procent av BNP 2022. Precis som i Sverige har
ersättningssystemen till företag ännu inte använts som prognostiserats, och till exempel verkar
kompensationen av fasta kostnader kosta mycket mindre än de beräknade 65 miljarder kronorna.
Totalt sett är det statliga upplåningsbehovet högt och medan centralbankerna i flera länder håller
räntorna låga genom att köpa statsobligationer, är Nationalbankens fokus att hålla kronan knuten till
euron. Trycket på den danska kronan från i början av krisen har dock minskat. Vi förväntar oss
fortsatt lägre press på kronan och att räntorna förblir låga under prognoshorisonten.
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Den finländska ekonomin drabbades inte lika hårt som många andra länder under första halvåret
2020. Efter ett dystert första kvartal med en nedgång i ekonomiska aktiviteten med nästan
2 procent till följd av både coronaviruseffekter och konflikter mellan arbetsmarknadsparterna inom
pappersindustrin, sjönk andra kvartalets BNP endast med 3,2 procent. Restriktionerna var mindre
allvarliga än i många andra länder och industrisektorn fortsatte att tuffa på nästan som vanligt,
gynnad av en god orderingång i början av krisen. Återhämtningen är inledd och konsumtion och
förtroende pekar på en relativt snabb inhemsk vändning.
Efter en mildare chock i industrisektorn under andra kvartalet lider branschen nu av sjunkande
efterfrågan efter att orderböcker har krympt i sex månader. Svaga investeringsutsikter och försiktiga
företag globalt drabbar den finländska exportsektorn, som fortfarande är inriktad på tunga maskiner
och investeringsvaror.
Arbetslösheten enligt AKU (6,7 procent) har inte ökat under corononakrisen, men antalet sysselsatta
har minskat med nästan 90 000 personer (-3,3 procent) från föregående år och även antalet
arbetslösa har ökat. Ökningen har dock motsvarats av en minskning av arbetskraften, vilket
förmodligen återspeglar att vissa uppsagda arbetstagare rapporterar att de inte söker arbete, och
andelen arbetslösa är därmed oförändrad. Även om de officiella siffrorna är odramatiska är många
arbetstagare tillfälligt permitterade och riskerar att bli arbetslösa framöver. I juni var 140 000
tillfälligt permitterade enligt den senaste statistiken, vilket var en nedgång med 40 000 jämfört med
maj.
Det finanspolitiska utrymmet har använts i Finland och den offentliga sektorn förväntas ha lagt
20 miljarder euro till statsskulden i år, som förväntas öka till drygt 71 procent av BNP. Finanspolitiken
kommer att fortsätta att vara expansiv 2021, med en uppskattning på 5–7 miljarder euro mer skuld.
Detta återspeglar inte ytterligare stimulanser, utan är en konsekvens av befintliga stödåtgärder.
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Vid mitten av 90-talet föll kärninflationen i utvecklade länder till under 2 procent och där har den i
stort sett förblivit sedan dess. Även om det ibland fanns deflationistiska farhågor, och
centralbankerna i många länder har misslyckats med att nå sina inflationsmål på cirka 2 procent,
måste trots allt centralbankspolitiken betraktas som lyckad. Med tanke på att coronakrisen inneburit
att det finns gott om outnyttjade produktionsresurser samtidigt som efterfrågan är mycket svag har
deflationistiska farhågor återuppstått. Därför kan argument som talar för högre inflation kännas rätt
avlägsna, men det är inte alla sektorer som utsätts för ett svagt pristryck. Eftersom
obligationsräntorna är rekordlåga har priset på ädelmetaller skjutit i höjden, till exempel har
guldpriset nått nya rekordnivåer. Detta kan återspegla investerares jakt på avkastning, alternativt en
vilja att skydda sig mot stora globala risker såväl som risken för högre inflation. Vi ser nu flera viktiga
inflationsdrivande faktorer som inte funnits under de senaste 25 åren, exempelvis verkar vissa av de
omständigheter och processer som bidragit till att hålla priserna låga avta eller reverseras. Här går vi
igenom vilka faktorer som kan öka inflationen, men också vad som skulle kunna dämpa den framöver.

Den nuvarande monetära expansionen saknar motstycke – centralbankerna har sänkt räntorna och
fortsatt att utöka sina balansräkningar snabbare och mer kraftfullt än de gjorde efter den globala
finanskrisen. Centralbankerna köper också mer varierande och riskfyllda tillgångar, vilket utökar de
kanaler som pengar kan nå ut i ekonomin och stärka riskaptiten. Visserligen utgör
centralbankstillgångar en liten del av den totala penningmängden, men bredare
penningmängdsaggregat har också ökat – i USA är till exempel M2 nu 25 procent högre än för ett år
sedan. Till följd av pandemin ger de flesta regeringar och centralbanker olika incitament för att öka
utlåningen och upplåningen. ECB har framgångsrikt uppgraderat sina riktade långfristiga lån till
bankerna (TLTROs) för att öka utlåningen till företag och konsumenter, som affärsbankerna ivrigt
utnyttjat. De flesta regeringar ger också räntesubventioner och kreditgarantier, vilket tar bort en del
av risken från bankernas balansräkning och uppmuntrar till utökad utlåning. Detta tyder på att någon
kreditåtstramning till följd av bristande likviditet är osannolik och att penningmängden kommer
sannolikt att fortsätta att expandera snabbt. Under det senaste årtiondet har låga räntor och
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obligationsköp ökat tillgångspriser men haft liten effekt på inflationen. Den här gången ser vi dock
åtgärder som stimulerar utlåningen och kanske inte mestadels bara påverkar tillgångspriserna.

Till skillnad från perioden efter den globala finanskrisen, har de flesta regeringar omfamnat
nyttjandet av massiva finanspolitiska åtgärder med öppna armar. Monetära stimulanser är såklart
mindre effektiva om finanspolitiken samtidigt är återhållsam och strävar efter budgetöverskott,
vilket var fallet i hela euroområdet efter den globala finanskrisen. Den här gången är det dock
annorlunda - många länder kommer att ha budgetunderskott på cirka 20 procent av BNP i år och
överväger ännu inte några finanspolitiska åtstramningsåtgärder framöver. Redan före pandemin,
orsakade behovet av massiva finanspolitiska stimulanser att den amerikanska politiska obundna
myndigheten Congressional Budget Office (CBO) estimerade att USA: s budgetunderskott skulle
fortsätta att växa varje år och om ett par decennier nå över 10 procent av BNP.
I euroområdet kommer finanspolitiska regler med största sannolikhet att upphävas både i år och
2021, även om det så småningom kommer att komma krav från mer sparsamma nordliga länder att
balansera statsbudgetarna. De flesta euroländer kommer dock att öka sin statsskuld markant och till
den grad att ECB kommer att ha väldigt små möjligheter att höja räntorna eller minska på
balansräkningen nämnvärt utan att utlösa nästa skuldkris i euroområdet.
När regeringar i många utvecklade länder har försökt lösa sociala och ekonomiska problem med
mycket större budgetunderskott och centralbankernas stöd har detta tillvägagångssätt varit svårt
att överge. Det kommer att bli mycket frestande och populärt att lösa problem som ökade
inkomstskillnader, arbetslöshet och andra sociala problem med direkta utbetalningar till behövande.
Kanske kommer vi inte att få se en universell basinkomst ännu, men under pandemin har
regeringarna flirtat med nästan ovillkorliga och betydande utbetalningar, något som kan vara svårt
att ta bort. Finanspolitiska stimulanser som syftar till att stödja grupper som, om de får högre
disponibla inkomster kommer att konsumera det, kan vara inflationsdrivande. Ekonomisk politik
såsom högre minimilön och bättre anställningsskydd i allmänhet kan också leda till att
arbetskraftskostnaderna stiger snabbare än produktiviteten och leda till högre priser på varor och
tjänster.
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Det allt mer angelägna behovet av att bekämpa klimatförändringarna och driva en mer hållbar
ekonomisk utveckling kommer sannolikt också att öka både de offentliga utgifterna och priserna på
till exempel energi och livsmedel. Till exempel kan koldioxidskatter höjas och livsmedelspriserna kan
påverkas av högre skatter på transporter och förpackningar. Dessutom kan många länder och företag
ha insett att deras leveranskedjor är för komplexa och sårbara vilket kan vara förödande när det sker
så pass stora störningar som vi sett i år. Mat som odlas närmare hemmet, läkemedel och andra viktiga
varor som produceras lokalt, kortare leveranskedjor i allmänhet, större lagerhållning för att skydda
tillverkare och återförsäljare från oväntade störningar i leveranskedjan - allt detta kommer att leda
till högre kostnader och högre priser.

COVID-19 krisen har ökat skuldbeläggandet och en vilja att minska beroendet av Kina i
distributionskedjorna och, eventuellt, andra tillväxtmarknader. Men ökad protektionism och en vilja
att "flytta hem både jobb och produktion" blev allt mer populärt redan innan denna kris. Vissa länder
engagerar sig i protektionistiska åtgärder – skatt på import – andra ger skattelättnader eller bidrag
till företag som flyttar hem produktionen. Denna process kommer oundvikligen att leda till högre
kostnader och stigande priser.

Nationalistiska strömningar kommer inte bara att fortsätta gynna nationella företag och lokal
produktion, utan kommer också att fortsätta begränsa migrationen. Minskad invandring innebär
också högre arbetskraftskostnader och eventuellt mindre innovation som kan leda till en svagare
produktivitetstillväxt. Om bristen på arbetskraft och mindre dynamiska arbetsmarknader leder till att
arbetskraftskostnaderna stiger snabbare än produktivitetstillväxten kan det leda till högre inflation.
Man skulle däremot kunna hävda att priserna kan förbli stabila även när kostnaderna ökar om
vinstmarginalerna krymper. Den ökade koncentrationen och lägre konkurrensen inom många sektorer
innebär dock att detta är mindre sannolikt.

Över hela världen har efterfrågan fått sig en rejäl törn och följden har blivit att en hel del resurser
blivit outnyttjade - arbetslösheten är hög och det finns gott om kapital som sitter vid sidolinjen.
Detta kommer att förhindra att priserna på många varor och tjänster går upp i år och även nästa år.
Men med tanke på de penning- och finanspolitiska stimulanserna, i kombination med ett uppsving i
sentimentet när farhågorna för COVID-19 avtar, bör man förvänta sig en snabb återhämtning i den
globala efterfrågan. Det här behöver dock inte nödvändigtvis leda till högre inflation. Rädslan för
minskad globalisering kan vara överdriven och den globala handeln som andel av BNP kanske bara
slutar växa, inte minskar – för många företag och länder är handel fortfarande ett win-win-scenario.
Löneökningar som med tiden förväntas stiga kanske inte leder till att inflationen ökar särskilt mycket,
vilket varit fallet efter den globala finanskrisen. Det finns också en risk att löneökningarna kommer
att förbli alltför låga för att inflationen ska nå 2 procent, inte minst eftersom förhållandet mellan
arbetslöshet och inflation (den så kallade Phillipskurvan) verkar vara svagare nu än under tidigare
årtionden.
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Även om invandringen blir begränsad kan det hända att bristen på arbetskraft inte blir ett särskilt
allvarligt problem om robotiseringen och användningen av artificiell intelligens går tillräckligt snabbt
framåt. Dessutom har e-handeln tagit ett språng i många sektorer under krisen och denna trend är
troligtvis här för att stanna även när coronaoron avtar. Ökad global och digital konkurrens kan sätta
stopp för möjligheterna att höja priserna framöver. Slutligen kan innovations- och
produktivitetsförbättringar begränsa uppgången i energi- och livsmedelspriserna, även om världen
snabbt ställer om för en mer hållbar utveckling.
Sammanfattningsvis kommer en ökning av inflationen, och framför allt en okontrollerad ökning av
inflationsförväntningarna, inte ske över en natt. Men i takt med att fler inflationsdrivande faktorer
ackumuleras ökar riskerna för högre inflation. Det är något att hålla ett öga på och, möjligen, skydda
sig mot.
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Osäkerheten kring de baltiska ekonomierna har minskat men är fortsatt stor. Efter en inledande oro
har hushållen återfått förtroendet och viljan att spendera. Fastighetsmarknaden har knappt drabbats
av någon större nedgång heller - transaktioner och priser stiger, vilket tyder på förtroende för de
långsiktiga utsikterna. Återhämtningen kan brytas om viruset bryter ut igen vilket åter skulle leda till
ett försämrat sentiment, lägre investeringar samt svagare konsumtion och export. Å andra sidan
riskerar dålig planering och regeringens iver att spendera under de kommande åren leda till att en
mängd investeringsprojekt av sämre kvalitet startas och att knappa resurser fördelas fel. Det skulle
kunna skapa obalanser och överhettning i ekonomin och denna risk är särskilt stor för byggsektorn.

Efter ett bedrövligt andra kvartal verkar den estniska ekonomin vara på väg att gradvis återhämtas.
Detaljhandeln rekylerade snabbt upp och i juni var den redan 7,3 procent högre än för ett år sedan.
Tillverkningsindustrin återhämtar sig också, om än i långsammare takt, och sektorn kommer att
fortsätta att tyngas av en svagare skifferoljeproduktion. Industriproduktionen samt export- och
tjänstesektorns förväntningar har förbättrats och indikerar en fortsatt återhämtning under andra
halvåret i år. På grund av de begränsade möjligheterna att spendera och den ökade osäkerheten har
hushållen ökat sina besparingar och har nu större buffertar. Därutöver står bostadsmarknaden på
fastare grund och antalet bostadstransaktioner har snabbt vänt upp.
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Det registrerade arbetslöshetstalet ökade bara med 2 procentenheter under den mest akuta fasen av
krisen och arbetslösheten har varit relativt stabil på en måttlig nivå, något under 8 procent sedan
slutet av maj. Eftersom de statliga ersättningssystemen har löpt ut kan arbetslösheten komma att
öka något under andra halvåret i år, men den värsta smällen på arbetsmarknaden ligger sannolikt
bakom oss. Det råder svåra tider för turistsektorn, särskilt för logi och resor, vilket kommer sannolikt
att fortgå under en längre tid. Vi har reviderat upp årets BNP-prognos till -5,0 procent och
prognostiserar att BNP-tillväxten kommer att nå 4,5 procent 2021, för att därefter växa med
3,0 procent 2022. I det mest sannolika scenariot ser vi att Estlands BNP når nivån före krisen under
andra kvartalet 2022.

Lettland har hittills varit relativt framgångsrikt när det gäller hanteringen av coronakrisen och
ekonomin har drabbats mindre än resten av euroområdet. Efter en överraskande kraftig nedgång det
första kvartalet minskade aktiviteten under andra kvartalet med 9,8 procent jämfört med samma
kvartal ifjol. Flera delar av ekonomin återhämtar sig snabbare än väntat. Till exempel verkar
industriproduktionen, varuexporten och detaljhandeln ha återhämtat sig till nivåer nära eller till och
med över fjolårets. Arbetslösheten toppade i juni och det statliga stödet bidrog till att begränsa
ökningens omfattning. Till följd av en förbättrad ekonomisk aktivitet och fler säsongsarbeten
minskade antalet inskrivna arbetslösa i juli och i början av augusti. Förtroendeindikatorer pekar på att
utsikterna har förbättrats och industrins och byggsektorns förtroende har närmat sig sina
långsiktiga genomsnitt, även om de ligger kvar under förra årets nivåer. Samtidigt är förtroendet
inom tjänstesektorn fortfarande mycket lågt och sektorn har sett en långsammare förbättring än
övriga branscher.
Vi förväntar oss att BNP under tredje kvartalet kommer att visa en stark återhämtning och att
ekonomin återtar en stor del av tappet från första halvåret i år. Den sammantagna bilden är att BNPprognosen från i maj var alltför pessimistisk, förutsatt att smittspridningen i stort sett fortsätter att
vara under kontroll. Prognosen för detta år har höjts till -5 procent där återhämtningen främst drivs
av konsumtionen medan export och investeringar förväntas släpa efter. Under de kommande två
åren bör EU-medel öka investeringarna. Stimulansprogram i hela Europa bör också stödja
återhämtningen inom exportsektorn, särskilt med tanke på att en stor del av den lettiska exporten är
byggrelaterad. Ekonomin beräknas nå nivån före krisen i början av 2022.
Arbetsmarknaden väntas släpa efter ekonomin något. Vi förväntar oss att arbetslösheten gradvis
kommer att minska (8,3 procent i genomsnitt 2020) med en mer tydlig förbättring framöver.
Löneökningarna avtog avsevärt under krismånaderna och lönerna väntas utvecklas fortsatt trögt
under hela året (3 procent i genomsnitt). Till följd av storskaliga bygg- och investeringsprojekt väntas
bristen på arbetskraft komma tillbaka inom vissa sektorer. Det väntas bidra till att lönerna ökar i en
högre takt igen under de följande två åren, 5,5 procent respektive 6,0 procent för 2021 och 2022.

Litauens ekonomi var en av de som drabbades minst av pandemin och nedstängningar – under andra
kvartalet sjönk landets BNP med 3,8 procent jämfört med samma period för ett år sedan. När
nedstängningarna började lätta var hushållen ivriga att snabbt gå ut och konsumera.
Konsumenternas förtroende och detaljhandeln har återhämtat sig snabbt och vi förutspår inte längre

Swedbank Economic Outlook | Augusti 2020 | 33

BALTIKUM

att hushållens konsumtion minskar i år - dippen var mycket kortlivad. Tillverkningsindustrin (med
undantag för oljeprodukter) har också återhämtat sig och var i juni redan 5,9 procent högre än för ett
år sedan. Det är dock osannolikt att tillverkningsindustrin och exportsektorn kommer att utvecklas
lika bra som hushållens konsumtion, med tanke på att landets exportmarknader fortsatt är svaga.

Arbetsmarknaden återhämtade sig också ganska snabbt – antalet anställda återgick till nivån före
krisen redan i juli. Däremot är ett betydande antal egenföretagare fortfarande utan arbete, vilket de
förhöjda arbetslöshetsnivåerna visar. Å andra sidan kan nya sociala förmåner för dem som börjar
söka jobb ha motiverat tidigare inaktiva människor att bli arbetssökande. Arbetslösheten lyftes
tillfälligt av ökningen av invandrare (mestadels återvändande litauer) – nettoinvandringen fortsatte
att öka och vi räknar med att den slå rekord i år. Läget på arbetsmarknaden illustreras också av fler
vakanser, som nådde rekordnivåer i slutet av juli. Den litauiska ekonomins motståndskraft kan inte
bara förklaras av en politik som framgångsrikt stoppade smittspridningen och optimistiska
konsumenter, utan också av massiva och omfattande statliga stimulansåtgärder, ett mycket lågt
(eller litet) beroende av turism och en gynnsam exportstruktur. Vi räknar nu med att Litauens BNP
återgår till nivån före krisen redan under andra kvartalet 2021 och märkligt nog riskerar ekonomin
att bli överhettad och möta en hög inflationstakt, särskilt 2022.
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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

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.
Mångfaldigad av Swedbank Large Corporates & Institutions, Stockholm.

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), SE-105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.
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