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GLOBAL ÖVERSIKT

Ner, upp och sedan ner igen. Vi har på grund av coronapandemin gått in i en period av extrem
makroekonomisk volatilitet. Under första halvåret föll BNP snabbt och djupt, vilket följdes av en stark
återhämtning under sommaren. Men nu stängs ekonomier åter ned med dystrare framtidsutsikter till
följd av en ny våg av pandemin.
Det är dags att ta farväl av V, U eller andra förenklade återhämtningsförlopp. Det hela börjar snarare
se mer ut som vågrörelser. Lite som när man möter en annan båt till sjöss; den första vågen är den
största och för varje ny våg man möter blir stötarna mindre och mindre. Någon gång kommer det
återigen att finnas lugna vatten.

Efter raset under det första halvåret i år har det skett en kraftig återhämtning. Förtroendet har
förbättrats, orderingången inom industrin har ökat markant i många länder och
arbetsmarknadsindikatorerna har återhämtat sig. Det tredje kvartalet överraskade på många sätt
med sin styrka.
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Men efter en sommar och tidig höst med förbättrad aktivitet och en kontrollerad smittspridning har
coronafallen de senaste månaderna åter skjutit i höjden i många regioner i världen och den lovande
utvecklingen har förbytts till oro och osäkerhet.
Norden och Baltikum har hittills klarat sig bättre ekonomiskt än många andra länder i Europa, men
Östersjöområdet är sårbart både på grund av handelsberoendet men också av att den inhemska
smittspridningen nu tilltar i flera länder. De första stegen mot en återhämtning har tagits, men
tillväxten kommer att vara ojämn under tiden som världsekonomin fortsätter att återhämta sig och
till dess att ett eventuellt vaccin finns tillgängligt.
Till följd av det försämrade smittoläget gör vi några små, men inte obetydliga, revideringar i våra
ekonomiska prognoser från augusti. I denna prognos är återhämtningen fördröjd och väntas vara
betydligt ojämnare än vi tidigare trodde. Den globala ekonomin kommer i år att krympa med
3,9 procent för att sedan växa med 4,7 procent under 2021. Vår syn på 2020 är uppreviderad på
grund av en kraftigare återhämtning än väntat under sommaren. Den senaste utvecklingen har dock
varit svagare, och utsikterna för fjärde kvartalet i år och 2021 har försämrats något. Den
amerikanska ekonomin drabbas i betydligt mindre utsträckning än ekonomin i euroområdet, särskilt
under 2020, samtidigt som Kinas tillväxt tagit fart trots den pandemidrivna recessionen.
Vi har reviderat upp tillväxtprognoserna för de nordiska länderna 2020 tack vare en betydande
återhämtning under det tredje kvartalet. BNP väntas krympa mellan 3 och 4 procent i samtliga
nordiska länder i år, vilket är mycket mindre än genomsnittet i euroområdet på -7,3 procent.
Även om 2020 verkar bli ett bättre år än vi räknade med är utsikterna för inledningen av 2021
dystrare än vad vi tidigare förväntade oss och vi förutspår att återhämtningen växer sig starkare
först under andra halvåret nästa år. De baltiska ekonomierna har drabbats mer varierat av krisen, där
Litauen hittills har påverkats i mindre utsträckning än både Estland och Lettland. Vi förväntar oss
emellertid en ganska stark återhämtning i alla de tre baltiska länderna under 2021.
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Återhämtningen kommer att domineras av stora skillnader mellan regioner och sektorer. Kina verkar
vara på en mer stabil tillväxtbana, som, om det fortsätter, också kommer att ge stöd till en global
återhämtning där ljusare exportutsikter bidrar. Världshandeln med varor har under sommaren
återhämtat sig betydligt och förväntas fortsätta uppåt, om än långsamt. Många sektorer som
drabbas hårt av nedstängningarna står även inför utmaningar på längre sikt, bland annat på grund
av ökad internethandel och klimatomställningen. Sektorer såsom resor, kultur och många andra
tjänster kommer att fortsätta att kämpa i motvind så länge människor undviker platser där det finns
risk för smittspridning. Samtidigt kommer många andra sektorer att återhämta sig, eller till och med
blomstra, när konsumtionsmönstren anpassar sig till den nya verkligheten.
Strukturomvandlingen av ekonomin reser också en svår fråga ur ett politiskt perspektiv: vilka företag
bör få hjälp genom lågkonjunkturen? I år har allmänna stödpaket använts för att få företag att
övervintra, men allteftersom effekterna av viruset mattas kommer vissa sektorer att återhämta sig
medan andra inte gör det. I nuläget är det för tidigt att säga hur stora de strukturella förändringarna
kommer att bli och hur lång tid återhämtningen kan komma att ta för exempelvis resebranschen.
Detta skapar ett svårt politiskt dilemma för regeringar världen över.
De massiva finans- och penningpolitiska stimulanserna har på många sätt definierat det senaste
året. De offentliga skulderna har ökat snabbt och för många länder kommer de fortsätta att öka
under de närmaste åren. Centralbankernas balansräkningar har stigit till nivåer som vi aldrig tidigare
har sett. Även om staternas ökade skulder är problematiska på längre sikt finns det också kortsiktiga
risker om länder skulle strama åt finanspolitiken för snabbt. Det skulle nämligen riskera att knuffa
tillbaka redan sårbara ekonomier i recession. Denna avvägning är särskilt viktig för många
sydeuropeiska länder där statsskulden redan innan krisen var hög och där skulden har ökat mycket
snabbt i år. Det är därför angeläget med strategier för hur offentliga utgifter och fortsatta stöd ska
trappas ner när osäkerheten kring konjunkturen och pandemin har börjat skingras. Det sätter fingret
på vikten av att driva på arbetet med strukturella reformer även under pandemin och se till att de
lånade pengarna används klokt. Det skulle kunna göra att länder återhämtar sig snabbare och mer
hållbart samtidigt som en framtida återbetalning av de offentliga finanserna underlättas.
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Räntorna ligger parkerade på historiskt låga nivåer över hela världen. Styrräntorna är noll eller
negativa och de långa statsobligationsräntorna är extremt låga. Tioåriga tyska statsobligationer ger
cirka minus 0,5 procent i nominella termer och minus 1,3 procent i reala termer (inflationsskyddade
obligationer). Tioåriga amerikanska statsobligationer avkastar något högre; 0,8 procent i nominella
termer och nära minus 1 procent i reala termer.

Centralbanker världen över fortsätter sina stimulanser som syftar till att säkerställa
kreditmarknadens funktionssätt och stabiliteten på finansmarknaderna. Åtgärderna förväntas ge
stöd till återhämtningen och att inflationen på sikt ska börja stiga. Statsobligationsräntorna hålls
nere av centralbankernas stora tillgångsköp och deras vilja att stödja regeringarnas stora
finanspolitiska stimulanser. Det är nödvändigt för att den höga och snabbt ökande statsskulden ska
förbli hållbar. Finanspolitiska stimulansåtgärder har i sin tur varit avgörande för att stötta hushåll
och företag under krisen, men dessa åtgärder kommer någon gång att behöva trappas ned.
Vanligtvis stiger räntan på obligationer med lång löptid under den senare fasen i lågkonjunkturer. Vi
förväntar oss att de långfristiga räntorna bara kommer att stiga måttligt under de kommande åren i
USA och i ännu mindre omfattning i euroområdet, eftersom återhämtningen där går långsammare.
Den låga räntemiljön har ökat efterfrågan på andra tillgångar, vilket bidragit till prisuppgångar på
aktier, krediter och alternativa tillgångar såsom guld. Börsuppgångarna har dock varit ojämna och
mycket drivs av teknikrelaterade företag, inte minst FAANGM-företagen, som tillsammans nu står för
cirka 25 procent av den amerikanska aktiemarknaden.1 Dessa företag har till stor del dragit nytta av
coronakrisen.

1

Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Alphabet (moderbolag till Google) och Microsoft
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På kreditmarknaderna har ränteskillnaden mellan företags- och statsobligationer fallit tillbaka till
genomsnittligt historiska nivåer. Tillsammans med låga styrräntor innebär det att de totala
lånekostnaderna för de flesta företag nu är rekordlåga. Men det skiljer sig åt mellan företag. Då
risktagandet i det finansiella systemet har ökat är ränteskillnaden för företag med god kreditvärdighet i stort sett tillbaka på nivåerna före krisen medan företag med sämre kreditvärdighet
fortfarande möter betydligt högre premier.
I och med att återhämtningen breddas till fler sektorer nästa år förväntar vi oss att förbättringen på
aktie- och kreditmarknaderna också kommer fler branscher till del. Cykliska sektorer och mer
riskfyllda branscher kommer att vinna mest på detta ekonomiska uppsving som stödjs av en fortsatt
expansiv finans- och penningpolitik.
Vi förväntar oss att de korta räntorna förblir mycket låga och att centralbankernas tillgångsköp
fortsätter så länge det behövs för att ekonomierna ska ta sig igenom krisen. Det finns en risk att
höga skuldsättningsnivåer för både stater och företag kommer att göra det svårt för
centralbankerna, i bland annat USA, euroområdet och Japan, att höja räntorna i framtiden.
Sverige och Norge har i sammanhanget låga statsskulder, vilket skulle kunna ge mer utrymme för
räntorna att stiga över tid. Vi förväntar oss att Norges Bank höjer styrräntan redan under hösten
2021, se fördjupningen på sidan 27. Utrymmet för stigande räntor i Sverige är mindre eftersom
Riksbanken kommer att slå vakt om inflationsmålet och inflationstrycket förblir dämpat.

Den svenska och den norska kronan drabbades hårt i det tidiga skedet av krisen men har sedan dess
stärkts. Vi anser att kronan varken är över- eller undervärderad mot euron och vi räknar endast med
en liten ytterligare förstärkning ned mot 10 kronor per euro det kommande året. Den norska kronan
har större potential att stärkas i takt med att Norges Bank höjer räntan men samtidigt kommer
kapitalutflöden relaterade till oljesektorn att verka i motsatt riktning.
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Vi gör följande prognosantaganden om COVID-19 och nedstängningsåtgärder:
På kort sikt kommer den ökade spridningen av viruset att leda till fler åtgärder för fysisk
distansering i många länder. Åtgärderna kommer dock inte att vara lika omfattande som i
våras, utan mer riktade och mer regionala.
Under den senare delen av 2021 mildras gradvis restriktionerna i och med att spridningen av
viruset minskar. I slutet av 2021, eller början av 2022, försvagas virusets inverkan
ytterligare vilket gör att i princip alla restriktioner kan hävas.

Osäkerhet tynger den ekonomiska aktiviteten på kort sikt.
Återhämtningen blir långsammare än vad som tidigare antagits, men en lika djup nedgång som
den i våras förväntas inte.
I takt med att åtgärderna för fysisk distansering mildras kommer den ekonomiska återhämtningen
att breddas och påskyndas. Uppsvinget stöds av en mycket expansiv penning- och finanspolitik
under hela prognosperioden.
Fortsatt stor skillnad i utvecklingen för olika sektorer. De branscher som för närvarande är hårt
drabbade, såsom turism och andra tjänster som är beroende av social interaktion, väntas ha det
fortsatt utmanande en tid framöver. Samtidigt förväntas andra sektorer, som har återhämtat sig
starkt under de senaste månaderna, såsom export av varor och detaljhandel, fortsätta att
utvecklas bra såvida det inte blir tal om totala nedstängningar.
Även om virussituationen skulle förbättras relativt snart kan den ekonomiska återhämtningen
komma med en fördröjning eftersom hushåll och företag sannolikt kommer att förbli försiktiga
ännu en tid. Därtill kan den nu utdragna krisen orsaka mer långsiktiga skador på delar av
ekonomin vilket skulle försvåra en snabb återhämtning.

Efter en stark återhämtning under det tredje kvartalet har coronaviruset åter blossat upp med styrka
och det är allt mer uppenbart att den ekonomiska återhämtningen i euroområdet haltar. Detta
innebär att fjärde kvartalet och nästa års tillväxt kommer att vara svagare än vad vi förutspådde i
augusti. Särskilt för de tjänste- och turismberoende länderna i Sydeuropa utgör den andra
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virusvågen och upptrappade restriktioner ett tungt bakslag. Återhämtningen kommer sannolikt att
dra ut mer på tiden och vara mer ojämn än vad vi tidigare förutspådde.

Förändring av BNP under första halvåret 2020 jämfört med första halvåret 2019; EU-genomsnitt -9,3 procent

Källor: Swedbank Analys & Macrobond

Det finns dock ljuspunkter i mörkret. Förtroendeindikatorerna för industrisektorn fortsatte att
förbättras i oktober och särskilt det tyska industriförtroendet tyder på en god tillväxt, samtidigt som
återhämtningen i industriproduktionen i hela Europa är ett uppmuntrande tecken.
Tillverkningsindustrin kommer sannolikt att återhämta sig snabbare än tjänstesektorn på kort sikt
eftersom varuhandeln är mer förskonad från en förlängd period av fortsatt fysisk distansering.
Skillnader i återhämtningen mellan regioner och sektorer är troligen något vi får vänja oss vid i närtid
och det finns en betydande risk för en mer bestående tudelning av den europeiska konjunkturcykeln.
Detta skulle kunna försvåra penningpolitikens utformning men också sätta press på mer
finanspolitiska stimulanser på EU-nivå. Den europeiska återhämtningsfonden är i det perspektivet
ett steg i rätt riktning men troligen inte tillräcklig. Att införa automatiska stabilisatorer, som innebär
att finanspolitiken varierar med konjunkturläget, skulle till stor del motverka riskerna med en ojämn
återhämtning. Men det är en politisk utmaning. Den senaste tidens emissioner av EU:s sociala
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obligationer visade en rekordhög efterfrågan, vilket indikerar att finansmarknaderna hittills har
välsignat de europeiska finanspolitiska åtgärderna.
Höga offentliga skulder är på sikt problematiska för Europa men för närvarande är det ett
underordnat problem. Nu är det viktigt att inte strama åt finanspolitiken alltför snabbt, vilket skulle
kunna äventyra den bräckliga och ojämna återhämtning som ändå finns och försvåra
pandemibekämpningen. Detta är en särskilt stor risk i länder som Tyskland, men även i Baltikum och
Norden, som vanligtvis vill återgå till ett överskott i de offentliga finanserna så snart som möjligt.
Den Europeiska centralbanken (ECB) kommer att fortsätta att spela en aktiv roll framöver. De
massiva obligationsköpen fortsätter och de kommer sannolikt att utökas och förlängas redan i
december. Vi förväntar oss också mer långsiktiga, riktade lån (TLTRO), som gör att banker kan erbjuda
billig finansiering till företag och hushåll.
I Storbritannien skapar slutet på övergångsperioden för Brexit en osäkerhet, vilket fortsätter att
tynga ekonomin. Detta ökar också riskerna för länder som Irland, Tyskland, Nederländerna och
Belgien, som är mycket beroende av handeln med Storbritannien. Brittisk ekonomi förbättrades
under sommaren, med stöd från en expansiv finans- och penningpolitik, men liksom i flera andra
länder har återhämtningen nu tappat fart. De ekonomiska utsikterna har försämrats sedan augusti
eftersom smittspridningen återigen ökar, vilket har lett till nya restriktioner.

Ett slutgiltigt resultat från det amerikanska valet var fortfarande okänt när den här prognosen
slutfördes. Vår prognos bygger på att Joe Biden vinner presidentvalet, vilket var det mest sannolika
utifrån tidigare prediktioner och opinionsundersökningar. Utgången i presidentvalet är dock inte
avgörande för vår prognos på amerikansk ekonomin under 2021 och 2022. En Trump-seger skulle
dock innebära något lägre tillväxt under prognoshorisonten till följd av en mindre expansiv
ekonomisk politik.
Återhämtningen i den amerikanska ekonomin har i likhet med många andra länder gått snabbare än
väntat. Aktivitetsdata och sysselsättningen förbättrades under sommaren, men det har dykt upp
tecken på att återhämtningen tappat fart mot slutet av tredje kvartalet. Eftersom viruset fortsätter
att sprida sig, och ytterligare finanspolitiska stimulanser inte väntas beslutas om i närtid, lär det
dröja något innan ekonomin återigen tar fart. Vi räknar dock med att tillväxten ökar igen senare
under 2021 och 2022.
Under antagandet om en Biden-seger, räknar vi med stora finanspolitiska stimulanser under 2021
och 2022. Detta skulle stödja hushållens konsumtion särskilt bland låg- och medelinkomsttagare, och
höja de offentliga utgifterna. Dessutom väntas infrastrukturinvesteringar och andra "gröna"
investeringar öka framöver, men dessa satsningar tar längre tid att genomföra och därmed dröjer
effekterna på ekonomin. Bidens ekonomiska plan förväntas inte genomföras fullt ut, men
satsningarna kommer att ge en betydande skjuts till ekonomin och en fullständig återhämtning i
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BNP-nivån förväntas först mot slutet av 2021. Sammantaget förväntas tillväxttakten under
prognosperioden vara mycket högre än under det senaste årtiondet.
Bidens politiska agenda innebär dock en del långsiktiga risker för ekonomin. Eventuellt kommer mer
reglering att genomföras och bolagsskatter kan höjas, vilket skulle kunna minska företagens
incitament att investera och fler regler skulle göra det svårare för mindre företag. Relationen till Kina
förväntas förbli kylig och viss protektionism väntas finnas kvar, om än något mindre än tidigare.

De offentliga finanserna är en utmaning på lång sikt. I september uppskattade Congressional Budget
Office att statsskulden skulle bli historiskt hög (195 procent av BNP 2050). En förmildrande faktor
för skuldsättningen är att räntorna är låga och förväntas förbli så i många år. Den amerikanska
centralbanken (Fed) väntas lämna styrräntan oförändrad kring noll åtminstone fram till och med
2022. Således, om mer stimulanser behövs, kommer Fed att arbeta med balansräkningsåtgärder
under de kommande åren och i takt med att statsskulden ökar förväntar vi oss att Fed kommer att
utöka sina tillgångsköp för att hålla ränteläget lågt.

Återhämtningen i den kinesiska ekonomin som började under andra kvartalet har stärkts och
breddats. Industrin leder återhämtningen, men tjänsteproduktionen håller på att komma ikapp.
Detaljhandeln har också börjat visa en positiv årstillväxt efter en period av stagnation och
konsumtionen lär fortsätta förbättras i takt med att osäkerheten på arbetsmarknaden avtar. Kinas
export har varit anmärkningsvärt hög under the senaste månaderna, till följd av försäljning av
elektronik, medicinska produkter och andra pandemirelaterade varor. Svagheten i den globala
ekonomin kommer dock att begränsa uppsidan tills virusosäkerheten avtar.
Den överraskande starka återhämtningen innebär att behovet av ytterligare stimulanser minskat.
Penningpolitiska stimulanser har varit måttliga och även om kredittillväxten har ökat är den inte i
närheten av tillväxttakterna från åren efter den förra krisen. En förskjutning av politiken från
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stimulanser till att främja finansiell stabilitet förväntas leda till att den ekonomiska tillväxten dämpas
från andra halvåret nästa år.
Kina har ökat klimatambitionerna vilket väntas innebära stora gröna investeringar framöver. Om
utsläppsmålen ska nås innebär det dock på sikt också att onödiga industrisatsningar inte längre kan
användas för att uppnå kortsiktiga tillväxtmål. Kinas ledning eftersträvar också en mer inhemskt
driven ekonomi och diversifiering av exporten till olika länder för att öka ekonomins motståndskraft.
På lång sikt väntas Kinas ledning prioritera strukturreformer och finansiell stabilitet, snarare än
mycket hög tillväxt. Att teknologibranscherna i Kina samt USA och Europa utvecklas isär samt en
åldrande befolkning dämpar också Kinas långsiktiga tillväxtförmåga. Politiska och handelsrelaterade
konflikter med USA väntas fortsätta oavsett vem som vinner presidentvalet i USA, även om Bidens
politik skulle vara mer förutsägbar. Vi förväntar oss att tullarna som implementerats mellan USA och
Kina under de senaste åren kommer att vara kvar på nuvarande nivåer i närtid. Geopolitiska risker
kvarstår, särskilt kring Taiwansundet, men i vårt huvudscenario räknar vi med att det inte sker någon
större upptrappning.
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Återhämtningen i global ekonomi sedan i våras kan hittills inte betecknas som särskilt grön. Utgifter
som kan klassificeras som gröna uppgick endast till cirka 1% av de totala globala stimulanserna fram
till och med september enligt uppskattningar från BNEF. Samtidigt är stöd till fossilintensiva sektorer
fem gånger så stora som de gröna stimulanserna.2
Gröna stimulanser har till stor del begränsats till Europa, särskilt Frankrike och Tyskland, och
Sydkorea, medan fossilintensiva stimulanser har aviserats i många länder över hela världen. Gröna
satsningar har till stor del fokuserat på koldioxidutsläppen, på områden såsom elektrifiering, förnybar
energi och energieffektiviseringar. Krisåtgärdernas nettoeffekter på den biologiska mångfalden och
ekosystemen skulle därför kunna bli ännu mer negativa än effekterna på klimatet.

Det finns dock även ljusglimtar. De klimatutgifter som utlovats i EU:s återhämtningsfond och
långtidsbudget skulle öka den gröna stimulansen nästan fyrfaldigt. EU-kommissionen vill delvis
finansiera återvinningsfonden med gröna obligationer, vilket skulle bidra till att pengarna verkligen
kanaliseras till just gröna investeringar. Trots krisen minskade de globala investeringarna i grön
energi endast blygsamt under det första halvåret i år. Emissionerna av gröna obligationer ökade
kraftigt under det tredje kvartalet, vilket är ett positivt tecken för kommande investeringar.
Kanske viktigast av allt, till skillnad från finanskrisen, har den globala klimatambitionen inte kvävts
utan tvärtom förstärkts. Kina tillkännagav nyligen ett mål om att vara koldioxidneutrala till 2060 och
att utsläppen ska toppa före 2030. EU håller också på att förhandla fram ett strängare utsläppsmål
för 2030 och det finns planer på att stärka systemet för handel med utsläppsrätter. Sydkorea och
Japan har också förbundit sig att vara koldioxidneutrala till 2050. I USA har Joe Biden lovat stora
gröna investeringar samt att åter ansluta sig till Parisavtalet och ett mål om nettonollutsläpp till
2050. Tillsammans kan dessa politiska åtaganden ändra spelplanen för det globala klimatarbetet.
Även om återhämtningen hittills har varit grå är den alltså inte kolsvart.

2

Läs mer i våra tidigare analyser om gröna återhämtningsutgifter och klimatkonsekvenserna av det amerikanska valet här.
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Danmark sticker ut, med omfattande gröna satsningar, som är betydande även på global nivå.
Sverige och Norge har ökat sina gröna stimulanser under hösten, men de direkta utgifterna i Finland,
Norge och Sverige är fortfarande blygsamma jämfört med Tyskland och Frankrike. Norges krisstöd till
den oljerelaterade sektorn har varit omfattande. Sammantaget är det trots allt positivt att de
nordiska länderna lovat betydande gröna investeringar. I Sverige och Finland har arbetet med att ta
bort skadliga subventioner och gröna skattereformer också fortsatt.

I Sverige, Finland, och Norge har transporter, inklusive järnvägar och elektrifiering, allokerats en stor
del av de gröna utgifterna. Alla nordiska länder har tillkännagivit stöd till energieffektivisering, FoU,
och gröna åtgärder inom tillverkningsindustrin. Norges plan innehåller också stöd till koldioxidlagring.
Dessa planer är överlag förnuftiga och i linje med lokala investeringsbehov.
Ytterligare gröna satsningar kommer sannolikt att komma framöver och budgetplanerna för 2022 lär
innefatta en högre ambitionsnivå för gröna investeringar än före krisen. För att få igång den gröna
återhämtningen bör de nordiska länderna också föra fram mer konkreta långsiktiga politiska
strategier.
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När vi nu går in i den mer kyliga delen av året har coronapandemin ånyo tagit sitt grepp om Sverige
även om ekonomin i år har klarat sig bättre än vi tidigare befarat. BNP-tappet i år stannar på
3,7 procent. Den tilltagande smittspridningen bidrar till ökad osäkerhet om återhämtningens styrka
och redan syns illavarslande tecken på att aktiviteten börjat hacka. Vi har därför reviderat ner
tillväxtutsikterna för nästa år till 2 procent. En tydligare återhämtning dröjer till andra halvåret 2021
och tillväxten 2022 bedöms bli drygt 3 procent.
På arbetsmarknaden dröjer vändningen och arbetslösheten förblir envist hög. Penningpolitiken
förblir mycket expansiv samtidigt som finanspolitiken rullar ut åtgärder av sällan skådat slag. Ändå
räknar vi med att staten kommer att behöva göra än mer under de kommande åren. Det handlar om
coronarelaterade utgifter men också medel för att möta utmaningar med hög arbetslöshet och
åldrande befolkning samt för att stödja gröna investeringar.

Stora delar av ekonomin fick sig en rejäl törn när coronaviruset bröt ut under det andra kvartalet.
Exporten och industriproduktionen, som minskade kraftigt i spåren av hårda restriktioner på våra
viktiga exportmarknader, har dock återhämtat sig bättre än väntat. Den senaste tidens ökande
smittspridning, inte minst i Europa, reser dock farhågor för industrins utveckling. Vi tror dock inte att
vårens totala nedstängningar ute i Europa kommer att upprepas och därför väntas inte industrin
drabbas lika hårt som i våras. Aktuella data pekar på att den ekonomiska återhämtningen har tappat
fart. Den månatliga aktivitetsindikatorn och arbetade timmar från SCB samt hushållens
korttransaktioner från Swedbank Pay visar en långsammare utveckling från augusti och framåt.
Hushållen, sett som helhet, har klarat sig ekonomiskt bra under krisen. Statliga insatser i form av
generösa korttidspermitteringar, bättre a-kassa och slopad karensdag har hjälpt hushållen. Även om
korttidspermitteringarna blir mindre generösa vid årsskiftet bidrar sänkta skatter, i kombination med
en vändning på arbetsmarknaden och de nya löneavtalen, till att hushållens inkomster förstärks
nästa år. Det är dock troligt att de generösare korttidspermitteringarna förlängs in i nästa år.
Hushållens konsumtionsmönster sätter fingret på den tudelning i ekonomin som skapats av
coronakrisen. Nästan hälften av hushållens konsumtionskorg, främst inom sällanköp och
tjänstekonsumtion, utvecklas svagare än normalt, i vissa fall mycket svagare. Läs mer om
restaurangbranschen i fördjupningen Ojämn återhämtning i branscher och regioner på sidan 21. När
hushållen håller 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 betydligt i år.
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Den offentliga konsumtionen har utvecklats svagare i år då en del offentliga tjänster inte fullt ut
kunnat upprätthållas i pandemins spår. Samtidigt har staten gett kraftigt ökade statsbidrag till
kommuner och regioner till följd av pandemin. Paradoxalt nog har det medfört att de i år gör ett stort
överskott. Vi ser det dock som högst tillfälligt. Behoven inom välfärdssektorn, bland annat uppdämda
vårdbehov och snabb demografisk förändring väntas bli betydande under de närmaste åren vilket
kräver ökade investeringar och en ökad kommunal konsumtion.

Investeringarna har hittills i år varit mer motståndskraftiga än väntat, bland annat tack vare ökade
bostadsinvesteringar. Osäkerheten hos företagen är dock betydande och vi räknar med en svag
investeringsutveckling under det närmaste året innan osäkerheten skingras under 2022.
Arbetslösheten, som steg kraftigt under det andra kvartalet till 9 procent, från drygt 7 procent det
första kvartalet, har under hösten planat ut på den nivån. Inbromsningen av ekonomin som vi nu ser
med bland annat illavarslande signaler om ett fortsatt förhöjt antal varsel gör att risken för en
ytterligare något högre arbetslöshet i vinter överväger. Under prognoshorisonten vänder
arbetslösheten långsamt ned för att uppgå till drygt 8 procent i slutet av 2022. Vi bedömer att cirka
135 000 fler personer är arbetslösa i vinter jämfört med innan krisen och det är ungdomar och unga
vuxna som drabbats hårdast.
Det hade varit ännu värre utan statliga insatser. Korttidspermitteringarna har räddat många från
arbetslöshet och fler unga har inlett studier. Data från CSN tyder på att minst 60 000 fler bedöms ha
börjat studera i höst jämfört med i fjol, vilket motsvarar drygt 1 procent av arbetskraften. Det är
främst intresset för högskolestudier som har ökat men även till den kommunala vuxenskolan noteras
en kraftig ökning. Krisen innebär att strukturella problem 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 i 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 för att inte arbetslösheten
ska bita sig fast på en historiskt hög nivå. Det är bra att regeringen och samarbetspartierna har
utökat antalet utbildningsplatser. Det är viktigt med fortsatta utbildningssatsningar men också att
de håller god kvalité och är ändamålsenliga för att möta behovet hos arbetsgivarna. Det snabba
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omvandlingstrycket i ekonomin, inte minst digitaliseringen som påskyndats av coronakrisen, sätter
också fingret på nödvändigheten av regelbunden fortbildning under yrkeskarriären.

Bostadsmarknaden har varit motståndskraftig under coronakrisen. Förklaringarna till det är flera,
men en kan vara att hushållen har omvärderat sitt bostadsbehov. Det har tagit sig uttryck i att
efterfrågan på småhus och större lägenheter har ökat. Fortsatt låga räntor, under överskådlig
framtid, i kombination med att hushållens inkomster hållits uppe har också understött
prisuppgången. Det finns också andra, underliggande förklaringar till de höga bostadspriserna. Bland
annat har kombinationen av de olika delarna inom den ekonomiska politiken, som bedrivits under en
lång tid, lett till att efterfrågan på ägt boende är hög då alternativen till ägda bostäder i praktiken är
få. Därtill är den samlade skattebelastningen på ägt boende låg, i synnerhet om man beaktar
möjligheterna till ränteavdrag. Att Finansinspektionen temporärt tillåter amorteringsfria lån kan
också ha bidragit till uppgången den senaste tiden. I takt med att coronaläget stabiliseras under
2021 och 2022 och hushållens konsumtionsmönster normaliseras bedömer vi att prisökningarna
under de kommande åren gradvis dämpas.

Underskottet i de offentliga finanserna i år blir betydligt mindre än väntat. Det hänger samman med
att ekonomin har börjat återhämta sig och att många krisåtgärder blev billigare än beräknat. Men det
är tydligt att krisen är utdragen och det finns många delar av ekonomin som är betydligt mer
påverkade än andra. Finanspolitiken behöver därför vara fortsatt expansiv under flera år framåt. I
budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen åtgärder för drygt 100 mdkr nästa år och cirka
85 mdkr 2022. Utöver de reformer som aviserats räknar vi med ytterligare satsningar, på minst 25
mdkr nästa år och med hela 60 mdkr för år 2022. Inledningsvis blir det mycket coronarelaterat,
såsom riktade branschstöd samt förlängning av korttidspermitteringar och omställningsstöd, men
med tiden också ytterligare förstärkningar till kommunsektorn för att svara upp mot de demografiska
utmaningarna. Vi förordar en rejäl och permanent höjning av nivån för statsbidragen för att
underlätta kommunsektorns planering av investeringar och drift av verksamheter. Med fortsatt hög
arbetslöshet och behov av stora omställningar i arbetslivet, både till följd av corona men också
digitaliseringen, förutser vi även fortsatta satsningar på arbetsmarknadspolitik och utbildning. Vi
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räknar dessutom med ytterligare offentliga investeringar, bland annat för att stödja den gröna
omställningen till exempel genom satsningar på elektriska transporter och järnväg.
Det offentliga finansiella sparandet är negativt under hela prognosperioden och Maastrichtskulden
når drygt 42 procent av BNP år 2022. Det är lägre än vad vi trodde i augusti och är lågt både i ett
historiskt och ett internationellt perspektiv.

Riksbanken har varit 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
nere det allmänna ränteläget. Det är en politik som vi tror att Riksbanken kommer att fortsätta med.
Värdepappersköpen, som tidigare bara omfattat statsobligationer, har under krisen vidgats till att
även inkludera köp av säkerställda obligationer, kommunobligationer och företagspapper. Mot
bakgrund av det förvärrade läget är det sannolikt att Riksbanken förlänger tillgångsköpen till och
med det andra halvåret 2021, i ungefär nuvarande köptakt. Vidare räknar vi med att Riksbanken
kommer att göra fulla återinvesteringar av förfallande obligationer under prognosperioden.
Riksbanken har lämnat reporäntan oförändrad på noll procent trots att inflationen ligger under
inflationsmålet på 2 procent. Riksbanken har uttryckt en osäkerhet om den långsiktiga påverkan på
ekonomin av negativa räntor och har därför tyckt att balansräkningsåtgärder är mer verkningsfullt
under den nuvarande krisen. Vi räknar med att inflationstrycket förblir dämpat till följd av
lågkonjunkturen som följt i spåren av pandemin. Det blir därmed svårt att mer varaktigt nå
inflationsmålet under prognosperioden även om inflationstrenden väntas vara svagt uppåtriktad.
Inflationsstatistiken är för närvarande svårtolkad och hushållens konsumtionskorg ser annorlunda ut
än KPI-korgen. Vi tror därför att Riksbanken fortsätter att ha tålamod med den låga inflationen och
ser tiden an. Vi bedömer att reporäntan kommer att ligga kvar på noll procent under hela
prognosperioden.
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Ekonomin är tudelad och medan omsättningen faller för tjänster som bygger på sociala kontakter och
resor, stiger den för de varor vi konsumerar hemma. Korttransaktionsdata från Swedbank Pay visar
att omsättningen är högre jämfört med förra året för livsmedel, hemelektronik och ”hemmafixaktiviteter”, medan utgifter för resor, restaurangbesök, m.m. ligger under fjolårets nivå. Vi räknar med
att skillnaderna består tills smittspridningen är under kontroll och restriktionerna tas bort.

En sektor som drabbats särskilt hårt under coronakrisen är restaurangbranschen, som tappade mer
än hälften av omsättningen under våren. Återhämtningen under sommaren var dock stark men
under de senaste månaderna har den stannat av och omsättningen låg i slutet av oktober på cirka 15
procent under fjolårets nivå.

Korttransaktionsdata, som registrerar var transaktionen genomförs, visar att hemestern under
sommaren gav en tydlig skjuts till vissa turistområden.3 Exempelvis Gotland och Österlen noterade
en restaurangomsättning över förra årets nivå i augusti. I de större städerna har återhämtningen
varit mer trög. Sett till omsättningen till och med september i år är tappet i Malmö 34 procent,
i Stockholm 30 procent och i Göteborg 26 procent. Efter sommarens hemester-effekt har
omsättningen sjunkit något igen och hittills i år är den betydligt lägre än förra året i alla
postnummerområden med några få undantag.

Arbetslösheten har stigit jämfört med förra året i samtliga arbetsmarknadsregioner 4 med undantag
för Övertorneå. Som mest har den stigit i Arvika-Eda med nästan 4 procentenheter. I de tre
storstadsregionerna, Stockholm-Solna, Göteborg och Malmö-Lund, har arbetslösheten stigit mer än
3
4

Se mer i vår analys av restaurangbranschen i olika regioner här.
Arbetsmarknadsregioner avser en region inom vilken personer bor och arbetar och indelningen bygger på faktiska
pendlingsmönster. I SCB:s senaste indelning från 2018 är Sverige indelad i 69 lokala arbetsmarknadsregioner
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för Sverige som helhet. I både Stockholm-Solna och Göteborg är dock nivån på arbetslösheten
fortsatt något lägre än genomsnittet för Sverige.

Det finns ett positivt samband mellan andelen sysselsatta inom handel, hotell och restaurang och
ökningen i arbetslöshet. Strömstads arbetsmarknadsregion, med en exceptionellt stor andel av
antalet sysselsatta koncentrerat till turism och handel, är ett exempel på en region som har haft
snabbt stigande arbetslöshet till följd av restriktioner och minskad gränshandel.
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Med tanke på den snabbare smittspridningen och nya restriktioner räknar vi med att skillnaderna
kommer att bestå i närtid. Men utvecklingen framöver präglas också av omställning och
rationaliseringar i andra branscher, bland annat till följd av den snabba digitaliseringen.
Korttidspermitteringarna och antal varsel, som också har varit betydande inom industrin, indikerar
att arbetslösheten kan stiga inom fler branscher och regioner kan stiga framöver.
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Den senaste utvecklingen i Norge tyder på en relativt stark återhämtning i den inhemska ekonomin.
Nedgången har varit djup, men mindre än i många andra ekonomier. Arbetslösheten har sjunkit
snabbt från nästan 11 procent vid toppen i mars till 3,5 procent i oktober, men är fortfarande en
procentenhet högre än före krisen. Arbetslösheten är nu relativt koncentrerad till rese-, hotell- och
restaurangbranschen och andra tjänstesektorer. Den pågående virusspridningen kommer att
försvåra ytterligare förbättringar på arbetsmarknaden.
Hushållens efterfrågan har totalt sett varit fortsatt hög. Varukonsumtionen har stigit till högre
nivåer än före pandemin till följd av sjunkande räntekostnader och att hushållen har konsumerat
varor i stället för turism och andra tjänster. Huspriserna har ökat fem månader i rad och är 6 procent
högre än fjolårets nivå. Fallande bolåneräntor och optimistiskt konsumentförtroende har visat sig
vara viktigare för bostadsmarknaden än osäkerheten kring ekonomin i stort. Som svar på den starka
utvecklingen har myndigheterna återigen skärpt reglerna för bostadslån efter vårens lättnader.

Norska oljeinvesteringar kommer att minska under det kommande året på grund av tuffare utsikter
för den globala oljemarknaden. Brentoljepriset har legat stabilt mellan 40 och 45 USD per fat sedan
juni och uppskattningar från Internationella energiorganet tyder på en ganska balanserad
oljemarknad framöver. Den förnyade virusspridningen utgör dock en nedåtrisk för efterfrågan på kort
sikt och övergången till grönare energiformer innebär en stor osäkerhet avseende mer långsiktig
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efterfrågan. Detta kommer att tynga investeringar och aktivitet inom oljesektorn under många år
framöver.
Både finanspolitiken och penningpolitiken har varit mycket expansiv under krisen. Norges Bank
sänkte sin styrränta till 0 procent i maj, ned från 1,5 procent före krisen. I motsats till de flesta
centralbanker i världen har Norges Bank redan tydligt meddelat att man kommer att försöka höja
räntan tillbaka till mer normala nivåer så småningom. Vi förväntar oss att Norges Bank ska höja för
första gången hösten 2021, vilket är ett år tidigare än centralbankens egen prognos. Läs mer om vår
syn på Norges Bank i en separat fördjupning på sidan 27.

Den ekonomiska aktiviteten har tagit fart i stora delar av den danska ekonomin efter den kraftiga
nedgången under det första halvåret. Hushållen har varit en viktig drivkraft för återhämtningen och
hushållens konsumtion verkar vara tillbaka på samma nivå som före krisen. Bostadsmarknaden har
också gått förvånansvärt bra samtidigt som arbetsmarknaden har förbättrats under sommaren.
Återhämtningen håller dock på att förlora tempo. Detaljhandeln har minskat de senaste månaderna
och nyanmälda arbetslösa har börjat öka igen efter det att lönekompensationssystemet har fasats
ut. Vi förväntar oss att arbetslösheten kommer att öka under de kommande månaderna och nå en
topp i vinter innan den vänder ner när den ekonomiska återhämtningen får upp farten under andra
halvan av 2021.

BNP väntas växa i måttlig takt de kommande kvartalen i spåren av att nya restriktioner genomförs i
Danmark och utomlands. Totalt räknar vi med att BNP kommer att minska med 3,7 procent i år och
växa med drygt 3 procent 2021. Fallande tjänsteexport och låga investeringar kommer att tynga
tillväxten framöver. Tillverkningsindustrins investeringsplaner minskade markant under det andra
kvartalet och har varit fortsatt låga under tredje kvartalet. Dessutom är vissa branscher fortfarande
föremål för restriktioner och kommer att kännetecknas av låg aktivitet ännu en period framöver.
Den låga inflationen i år återspeglar bland annat lägre oljepriser och lägre efterfrågan under krisen,
och konsumentpriserna väntas förbli dämpade under prognoshorisonten. Huspriserna, å andra sidan,
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stiger snabbt igen efter en svag utveckling under nedstängningen. Fortsatt låga räntor och stigande
hushållsinkomster väntas stötta bostadspriserna.
Även om de flesta av de direkta stödåtgärderna till företagen har avvecklats, fortsätter
finanspolitiken att vara mycket expansiv. Utbetalningen av fryst semesterersättning förväntas
stödja återhämtningen framöver. Statsskulden kommer att öka betydligt, även om den kommer att
ligga långt under EU-gränsen på 60 procent av BNP.

Efter en djupdykning under första halvåret, om än mycket mindre än i många andra länder, har den
finska ekonomin återhämtat sig. Helhetsbilden av ekonomin fortsätter att vara relativt bra ur ett
kortsiktigt perspektiv. Enligt vår prognos sjunker BNP med endast 3,7 procent 2020, vilket är mycket
mindre än i de flesta andra avancerade ekonomier och dessutom mindre än vad vi förutspådde i
augusti. Arbetslösheten har stigit, men var 7,7 procent under tredje kvartalet, vilket ändå är relativt
lågt med finska mått. Hittills har den effektiva hanteringen av pandemin tillsammans med den
ekonomiska strukturen hjälpt den finländska ekonomin.
Efter en stark rekyl under tredje kvartalet kommer dock utvecklingen under årets sista kvartal att
vara blygsamt, liksom tillväxten 2021. Konsumenternas förtroende har vänt och är nu på ungefär
samma nivå som förra året. Industrins orderböcker fylls långsammare i Finland än i dess viktigaste
handelspartner Sverige och Tyskland. För att den försiktiga återhämtningen ska fortsätta är det
avgörande att effekterna på arbetsmarknaden förblir dämpade. Vi förutspår en BNP-tillväxt på
2 procent 2021 och att arbetslösheten når sin topp under vintern.

Den nuvarande krisen förvärrar de underliggande utmaningarna som Finland står inför. De massiva
offentliga stimulanserna som stöder ekonomin 2020 och 2021 skapar ännu tuffare utmaningar, i
kombination med en snabbt åldrande befolkning, för den redan belastade offentliga ekonomin. Den
offentliga sektorn var inte i balans före epidemin och offentliga utgifter relaterade till en åldrande
befolkning förväntas växa snabbt under det kommande årtiondet. Statsskulden kommer att öka till
över 70 procent av BNP redan i år och fortsätter att stiga under hela prognosperioden, till långt över
skuldnivåerna hos de nordiska grannarna.
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UTSIKTER FÖR 2021

BNP:
Inflation:
Arbetslöshet:

2,0%
0,8%
7,5%

BNP:
Inflation:
Arbetslöshet:

2,1%
1,0%
9,2%

BNP:
Inflation:
Arbetslöshet:

3,2%
2,5%
4,0%

BNP:
Inflation:
Arbetslöshet:

3,1%
1,0%
6,5%
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BNP:
Inflation:
Arbetslöshet:

3,1%
0,9%
7,5%

BNP:
Inflation:
Arbetslöshet:

3,1%
1,5%
8,1%

BNP:
Inflation:
Arbetslöshet:

4,0%
2,3%
7,2%

FÖRDJUPNING

Norges Bank sänkte sin styrränta till 0 procent i maj i år, ned från 1,5 procent före krisen. I motsats till
de flesta centralbanker världen över har Norges Bank redan tydligt meddelat att de kommer att
försöka höja räntan till mer normala nivåer så småningom. Vi förväntar oss en första höjning hösten
2021, vilket är ett år tidigare än bankens egen prognos. Kärninflationen ligger för närvarande på
3,3 procent, dvs. betydligt över inflationsmålet på 2 procent. Detta är dock inte en viktig fråga för
penningpolitiken för närvarande eftersom fokus ligger på den reala ekonomin. Därtill förväntas den
importerade inflationen komma ned gradvis i och med att den norska kronan har stärkts.
I den lilla, öppna norska ekonomin fluktuerar den faktiska inflationen avsevärt. Framför allt varierar
importerade varors priser kraftigt med växelkursen. Det är därför knappast möjligt för Norges Bank
att på kort sikt stabilisera inflationen utan de strävar snarare efter att stabilisera inflationen över tid.
Banken räknar med att inflationen kommer att sjunka framöver på grund av den senaste tidens
stabilisering av kronan samt långsammare löneökningar. Inflationsförväntningarna är också fortsatt
väl förankrade.
I praktiken har Norges Bank alltid lagt stor vikt vid utvecklingen i realekonomin. Under nedgången på
oljemarknaderna 2014–2016 sänkte Norges Bank styrräntan systematiskt som svar på den
försvagade arbetsmarknaden trots en kraftig uppgång i inflationen. I takt med att ekonomin
förbättrades under de följande åren höjde Norges Bank styrräntan trots sjunkande inflation.
I förhållande till många andra centralbanker är Norges Banks mandat annorlunda eftersom lagen
uttryckligen kräver att banken tar hänsyn till finansiell stabilitet. Effekten på bostadspriserna av
styrräntan har alltid varit mycket viktig liksom kopplingen till hypotekslånens tillväxt. Hushållens
skuldsättning har stigit i årtionden till mycket höga nivåer även i en internationell jämförelse och
utgör en risk för den finansiella stabiliteten. Detta är ett viktigt argument varför Norges Bank
försöker normalisera sin styrränta förr snarare än senare.
Vi förväntar oss att Norges Bank ska höja första gången hösten 2021. Detta är ett år tidigare än
bankens nuvarande styrränteprognos. För närvarande omges de ekonomiska utsikterna av en stor
osäkerhet. Men om ett år förväntar vi oss att det kommer att finnas tydliga tecken på att de
ekonomiska förhållandena normaliseras. Detta kommer att ge Norges Bank tillfälle att börja
normalisera styrräntan – möjligen som en av de första centralbankerna i utvecklade länder.
Vår prognos väcker förvisso frågan om det kommer att vara möjligt för Norges Bank att avvika från
andra centralbanker. Historiskt sett har detta ansetts svårt, eftersom det lätt skulle kunna leda till en
stark växelkurs. Den senaste utvecklingen tyder dock på att det finns mer spelrum för Norges Bank
än man tidigare trott. Under 2018–2019 höjde Norges Bank styrräntan fyra gånger till 1,5 procent
medan ECB behöll styrräntan oförändrad på minus 0,5 procent. Trots stigande ränteskillnader
försvagades den norska kronan i förhållande till euron. Det är tydligt att fler faktorer spelar in på
växelkursmarknaderna än räntorna, vilket ger mer spelrum för centralbankerna. Vi förväntar oss att
Norges Bank använder detta spelrum för att fastställa en räntenivå anpassad till den norska
ekonomin.
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Viktigast av allt var att hushållen inte höll hårt i plånboken allt för länge - detaljhandeln översteg
förra årets nivåer redan i maj och tillväxten accelererade till och med i september. Även om
nedgången i turismrelaterade sektorer varit betydande, är beroendet av turism, med undantag för
Estland, förhållandevis litet och hushållen semestrade och spenderade pengar för fullt på hemmaplan
i stället. Nu kommer dock bakslagen, eftersom vi ser att antalet nya coronafall stiger långt över
nivåerna i våras och de första tecknen på minskande aktivitet kan observeras i exempelvis Googles
mobilitetsdata. Situationen är för tillfället mest oroande i Litauen, som haft en av de mildaste
lågkonjunkturerna i EU, men där regeringen dröjde med att införa nya, hårdare restriktioner inför
parlamentsvalet.

BNP har återhämtat sig starkt under det tredje kvartalet, men med tanke på att smittspridningen nu
ökar faller sannolikt hushållens och företagens förtroende och vi förväntar oss att BNP kommer att
krympa igen under det sista kvartalet i år. Däremot blir det troligtvis inte lika illa som under våren i
ekonomiska termer eftersom vi inte förväntar oss lika hårda nedstängningar igen. Dessutom har
regeringarna fortfarande gott om finanspolitiskt utrymme att stötta de hårdast drabbade
sektorerna. Arbetslösheten har stigit med 2–3 procentenheter i Baltikum, men är sannolikt nära
toppen. Detta eftersom de flesta av de förlorade arbetstillfällena var koncentrerade till
turistberoende sektorer, samtidigt som statliga stödåtgärder överlag varit effektiva och bör mildra
förlusten av antalet arbetstillfällen framöver. Oavsett överväger riskerna på nedsidan och vi räknar
nu med en något långsammare och mer skakig återhämtning 2021.

28 | Swedbank Economic Outlook | November 2020

BALTIKUM

Under första halvåret i år var BNP-nedgången i Estland 3,9 procent jämfört med samma period för
ett år sedan. Estland var därmed ett av de länder i Europa som var mest förskonade och vi förväntar
oss att BNP-tillväxten 2020 blir något högre än vad vi prognoserade i augusti. Vi har dock reviderat
ned nästa års ekonomiska tillväxt på grund av den andra virusvågen, vilket kommer påverka den
estniska ekonomin negativt, och inte minst landets handelspartners.
Estland reformerar sitt pensionssystem och från och med nästa år tillåts sparare bland annat att ta
ut pensionssparandet inom en del av pensionssystemet. Bortsett från de långsiktiga riskerna med
detta förväntas reformen stärka BNP-tillväxten, främst med en ökad konsumtion under fjärde
kvartalet nästa år och under 2022, men det väntas vara en engångseffekt. Regeringen har planerat
betydande finanspolitiska stimulansåtgärder, särskilt från och med 2022. Budgetunderskottet
kommer bli betydande under prognosperioden och statsskulden bedöms öka kraftigt från mycket
låga 8,4 procent år 2019 till nära 30 procent av BNP 2022.

Ekonomin återhämtade sig med imponerande 6,6 procent under tredje kvartalet jämfört med
föregående kvartal. En betydande del av nedgången under första halvåret har därmed återhämtats
men än är det en bit kvar till förkrisnivån. Tillväxten stöddes av en stark utveckling inom
detaljhandeln och av att övriga delar inom hushållens konsumtion återhämtade sig. Även
tillverkningsindustrin och varuexporten har utvecklats bättre än väntat, medan tjänsteexporten i
stort sett inte har förbättrats sedan i våras.
Vi tror att viruset kommer att tynga den ekonomiska återhämtningen under de kommande kvartalen,
vilket kommer att resultera i en ganska volatil ekonomisk utveckling. BNP-prognosen för innevarande
år har lämnats oförändrad, då den mer dämpade utvecklingen under det sista kvartalet tar ut det
bättre än förväntade tredje kvartalet. Den försämrade utvecklingen i vinter kommer att påverka
nästa års tillväxt negativt. En mer robust återhämtning förväntas starta först mot mitten av 2021.
Investeringsprojekt finansierade EU-medel och ett förbättrat förtroende bland hushåll och företag
stöder en starkare återhämtning 2022, när den ekonomiska tillväxten sannolikt väntas vara stark.
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Regeringen stöttar ekonomin med expansiv finanspolitik. Dock har stödet varit mindre omfattande
än i andra EU-länder och budgetsaldot under andra kvartalet försämrades mindre än på andra håll.
Den ekonomiska återhämtningen fördröjs på grund av den andra virusvågen, men det finns
tillräckligt med finanspolitiskt utrymme för att fortsätta stötta ekonomin. Stöden kommer dock
sannolikt behöva utökas, och det är viktigt att de når ut i ekonomin lika snabbt som i våras. I praktiken
är det dock fortsatt lite oklart vad gäller formen av stödåtgärderna. Stöd till företagssektorn bör vara
mer riktade denna gång medan inkomststöd till individer och familjer, som drabbats av krisen, bör
vara mer omfattande än tidigare, samtidigt som de bör kombineras med möjlighet, eller kanske till
och med ett krav på, att utbilda sig.

Parlamentsvalet i slutet av oktober har förändrat regeringskoalitionen radikalt. Mittenvänsterregeringen har ersatts av en mitten-högerregering, som bildats av tre partier (de
konservativa och två liberala partier). Sett ur ett företagarperspektiv bör detta betraktas som en
positivt, då det sannolikt innebär mer förutsägbar och företagsvänlig skattepolitik, samt mindre
omfattande regleringar. Statliga initiativ såsom att starta en statlig bank eller statliga apotek, som
övervägdes av den avgående regeringen, kan också komma att slopas. Högsta prioritet för den nya
regeringen blir att få pandemin under kontroll, men senare förväntas den genomföra flera
efterlängtade och nödvändiga strukturreformer, särskilt inom utbildning. Dessa förändringar, om de
genomförs, kommer sannolikt att öka företagens förtroende och leda till ökade investeringar, vilket
kan lyfta den potentiella tillväxten.
Trots den andra virusvågen har stämningsläget bland företag och hushåll förblivit förvånansvärt
motståndskraftigt. I september var tillväxten inom industrin (utom för oljeprodukter) fortfarande
stark och produktionen steg över fjolårets nivå. Detaljhandeln överträffade fjolårets nivå redan i maj.
Vidare tyder Swedbanks korttransaktionsdata på att hushållens konsumtion var stabil under hela
oktober, undantaget utgifter för hotell och resetjänster. Men den starka inhemska efterfrågan
kommer sannolikt inte att bibehållas och vi förväntar oss ett visst bakslag under årets sista månader.
Nästa år, om pandemin inte blir helt utom kontroll, förväntar vi oss en ytterligare rekyl med stöd av
finanspolitiska stimulanser på hemmaplan (budgetunderskottet beräknas uppgå till 5 procent 2021)
och på de viktigaste exportmarknaderna.
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