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BNP:
Inflation:
Arbetslöshet:

3,0%
1,3%
7,4%

BNP:
Inflation:
Arbetslöshet:

3,6%
1,4%
8,5%

BNP:
Inflation:
Arbetslöshet:

2,7%
2,8%
4,5%

BNP:
Inflation:
Arbetslöshet:

3,2%
1,1%
6,1%

◼ BNP-tillväxt >3,0%; ◼ BNP-tillväxt ≤3,0%
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GLOBAL ÖVERSIKT

Första kvartalet 2021 visade sig vara tuffare än väntat i många länder då pandemin förvärrades på
grund av mutationer och nya nedstängningar fick införas. Ekonomiskt sett har dock många länder
visat sig mer motståndskraftiga än väntat. Samtidigt har vaccinutrullningen ökat i fart och allt pekar
nu mot en snabb återhämtning som börjar under sommaren när ekonomier öppnar upp från
nuvarande nedstängningar. Återhämtningen inom tillverkningssektorn började redan förra året, men
nu lyfter hela ekonomin. Vissa länder sticker ut, USA och Kina, men återhämtningen kommer att
fortsätta att spridas och stärkas under innevarande kvartal och öka farten mot slutet av sommaren.
Efter ett år av nedstängningar, och ett mer eller mindre påtvingat sparande, är konsumenterna redo
att återvända till livet som det brukade vara. Att resa, gå på teatrar, museer och se filmer, smutta på
drinkar på terrasser och njuta av restaurangbesök. Övergången från nedstängning med
varufokuserad konsumtion till tjänstekonsumtion kommer dock att ske gradvis.

Under 2021 stimuleras återhämtningen av både expansiv finans- och penningpolitik. Fokus för den
ekonomiska politiken kommer att flyttas från akuta räddningspaket till återuppbyggnad. Både EU och
USA har lanserat program för att återstarta ekonomin med starkt fokus på hållbarhet och
investeringar, utöver de reguljära stimulanspaket som har sjösatts i USA och länder inom EU. Amerika
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är i förarsätet, som så många gånger förr. Det ännu inte beslutade återuppbyggnadspaketet, Build
Back Better, förväntas bli minst två gånger, kanske tre gånger, större än nästa generations EU-paket
(750 miljarder euro). EU-paketet kommer att finansieras genom att ta upp skulder på EU-nivå, en
historisk händelse i sig. EU-programmet väntas lanseras i sommar, men det finns risk för förseningar
på grund av tyska ratificeringsfrågor. Bilden av de sammantagna stimulanserna i Europa är ännu
oklar, eftersom den största delen av det finanspolitiska stödet är och kommer att fortsätta att vara
på nationell nivå. På det hela taget syftar återuppbyggnadspaketen till att främja långsiktig tillväxt
och driva igenom en hållbar och grön omställning, snarare än att stärka konjunkturläget.
Med en återhämtning i sikte har dagordningen förändrats snabbt under de senaste månaderna.
Stigande inflation och räntor har varit det stora temat på marknaderna i månader. Förbättrade
ekonomiska utsikter i kombination med ett kortsiktigt inflationstryck kommer fortsätta att prägla
den diskussionen under 2021. Längre fram kvarstår vi i vår uppfattning att risken för en uthålligt
stigande inflation är liten, men ändå inte helt försumbar. För mer resonemang om
inflationsutsikterna, läs vår fördjupning på s. 27.

Vi har reviderat upp vår globala prognos sedan januari tack vare att många ekonomier har visat en
överraskande motståndskraft i slutet av förra året och början av året trots den fortsatt allvarliga
pandemisituationen. Den bättre utvecklingen under de senaste månaderna lyfter tillväxttakten för
2021. Därtill har USA överraskat på uppsidan med en förhållandevis snabb vaccinutrullning och
massiva finanspolitiska stimulanser.
Vi förväntar oss att världsekonomin växer med 5,9 procent 2021 för att sedan uppgå till 4,4 procent
2022 när återhämtningen gradvis klingar av. Återhämtningen i euroområdet kommer något senare
än i USA, men vi förutspår å andra sidan att euroområdets BNP kommer att växa något snabbare än
USA:s BNP 2022. På global nivå väntas utvecklade ekonomier att få ett försprång i återhämtningen
på grund av en mycket snabbare vaccinutrullning och mer finanspolitiska stimulanser än i
utvecklingsländer.
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Pandemin fortsätter att tynga den ekonomiska utvecklingen. Många länder lider av en tredje
virusvåg och vaccinleveranserna i EU har reviderats ned. I Storbritannien och USA har
vaccinationerna dock överträffat förväntningarna. I januariprognosen antog vi en uttalad
uppgång redan under andra kvartalet, men nu bedömer vi att denna tillväxt främst kommer
under det tredje kvartalet i stället. Ett viktigt antagande för Europa är att säsongseffekterna
under sommaren, tillsammans med gradvis ökande vaccineringar, leder till en minskning av
antalet fall. För det andra antar vi att en hög grad av immunitet uppnås till hösten när de
gynnsamma säsongseffekterna avtar. I USA bidrar bättre vaccinutsikter till att
återhämtningen tar fart tidigare än i EU.
De nuvarande prognoserna för vaccinleveranser visar att en stor andel av den vuxna
befolkningen i EU kommer att vara vaccinerade till slutet av sommaren, vilket är vårt
huvudscenario. Vi kan dock inte utesluta att ett eller flera vacciner delvis eller inte alls
används så att storskalig immunisering försenas. Även om AstraZeneca-vaccinet helt skulle
stoppas, på grund av extremt sällsynta men allvarliga biverkningar, bedömer vi att de andra
vaccinerna i Sverige räcker för att en hög vaccineringsgrad nås till hösten. I vissa EU-länder
skulle dock effekterna bli större. Om andra vacciner samtidigt uppvisar leverans- eller
biverkningsproblem kan det leda till ytterligare fördröjning. Osäkerheten kring
Janssenvaccinet utgör en sådan risk.

Flera studier pekar på lägre vaccineffekt mot de sydafrikanska och brasilianska
mutationsvarianterna, men resultaten varierar mellan vaccinerna. Även om vaccinerna
misslyckas med att förhindra spridning av nya varianter kan de fortfarande vara effektiva mot
allvarligare fall, vilket data på vissa vacciner från Sydafrika indikerar. Vi utgår från att
vaccinerna kommer att fortsätta att avsevärt minska de allvarliga hälsokonsekvenserna, vilket
möjliggör en ekonomisk återhämtning tills anpassade vaccin kan rullas ut.
Vi bedömer att nedåtriskerna fortfarande överväger. Krisen kan förlängas på grund av i)
avsaknaden av en positiv säsongseffekt, ii) ytterligare förseningar i vaccinleveranserna, iii) att
vacciner helt eller delvis utesluts på grund av biverkningar, eller iv) lägre än förväntad effekt
av vaccin mot nya virusstammar.
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Den största revideringen i vår prognos gör vi för den amerikanska ekonomin, som revideras upp från
3,8 procent till 6,8 procent 2021, men i nästan alla regioner förutser vi en starkare återhämtning för
2021 än vad vi förväntade oss i januari. Under 2022 kommer vi att fortsätta att se en tillväxt över
det normala när återhämtningen fortsätter. Utvecklingen efter 2022 kommer i hög grad att avgöras
av politiken under de kommande två åren och vilka ansträngningar som görs för att öka den
långsiktiga tillväxtpotentialen och produktiviteten.
Pandemin har skapat ekonomiska vinnare och förlorare i en sällan skådad omfattning.
Återhämtningen kommer förmodligen att jämna ut en del av denna ojämlikhet, men vi ser det som
troligt att några av dem som har tjänat ekonomiskt kommer fortsätta att kunna dra fördel, medan
andra måste hantera en minskad efterfrågan när konsumtionen skiftar tillbaka mot tjänster.
Detaljhandeln har förändrats mycket när landsgränser har stängts för konsumenter som regelbundet
besöker grannländer såväl för turism som för inköp. Det har också skett en betydande omställning
när handel flyttats online och efterfrågan skiftat mot produkter som hemmafixande och
hemelektronik. Troligtvis kommer stora delar av gränshandeln att återvända när vi på nytt kan röra
oss fritt. Det gäller inte minst alkohol men även mat, både i Norden och Baltikum. Det kommer
sannolikt också att bli en rusning tillbaka till stadskärnor och gallerior när det är säkert, men den
stora frågan är hur mycket? Både hur återgången till kontor och turism utvecklas och
konsumenternas preferenser kommer att vara avgörande för denna utveckling.

Vår prognos bygger på antagandet att de negativa effekterna av pandemin kommer att avta under
årets andra kvartal, både på grund av säsongsfaktorer och vaccin. Samtidigt är den största risken för
prognosen fortfarande pandemi- och vaccinrelaterade faktorer såsom långsammare vaccinutrullning
än väntat och nya mutationer som kan försena återhämtningen. Osäkerheten fortsätter att vara
förhöjd, men den allmänna riskbilden är mer balanserad än i början av året. Även om risker
förknippade med vaccineringen är asymmetrisk i den meningen att det finns mer nedåt- än
uppåtrisker kan det inte uteslutas att den ekonomiska utvecklingen blir bättre än förväntat under
detta och nästa år.
Under prognosperioden (2021–2022) finns det vissa risker relaterade till ett för tidigt
tillbakadragande av stödet från finans- och penningpolitiken. Det finanspolitiska stödet väntas avta
redan under 2021 i många länder, vilket utgör en risk för de annars positiva utsikterna eftersom en
alltför snabb tillbakarullning av stödet till ekonomin skulle kunna drabba företag och sektorer som
ännu inte hunnit återhämta sig från krisen. Det ska dock också vägas mot en risk att för stora
stimulanser kan ge överhettning, särskilt inom fastighetssektorn.
Risker relaterade till högre inflation, räntor och högre statsskuld finns, men är fortfarande ganska
små under prognosperioden. Det globala inflationstrycket är alltjämt lågt, men särskilt i USA skulle
räntor kunna stiga mer markant framöver, även om många strukturella faktorer talar för fortsatt
relativt låga räntor på lång sikt. Längre fram kan dessa risker dock inte uteslutas.
Politiska spänningar och risker kan också uppstå under prognosperioden, liksom risker i samband med
offentlig skuldsättning. Ett tillspetsat "vaccinkrig" kan hämma den globala handeln och leda till
ytterligare handelsrestriktioner. Snabb ökning av osäkra fordringar i banker till följd av pandemin kan
inte uteslutas tillsammans med ökade konkursrisker, särskilt inte södra Europa.
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EUROOMRÅDET

Trots upprepade nedstängningar visar euroområdet tecken på ekonomisk motståndskraft. De
senaste indikatorerna för ekonomisk aktivitet pekar på stabilisering, men skillnaden mellan olika
sektorer är fortfarande mycket stora. Tjänstesektorn fortsatte att krympa i början av 2021, även om
det nu finns vissa tecken på stabilisering. Den stora nedgången för besöksnäring och underhållning
inträffade redan under fjolåret. I Tyskland indikerar inköpschefsindex en blygsam ökning av
tjänsteverksamheten i mars. Det är troligt att årets första kvartal var starkare än vi trodde i
januariprognosen och att BNP-tillväxten mer liknade en utplaning än en nedgång.
Under det andra halvåret 2020 var tillverkningsindustrin ekonomins ljuspunkt. I många länder
återhämtade sig produktionen nästan helt från den kraftiga nedgången i början av krisen. I vissa
länder, t.ex. Tyskland och Frankrike, har produktionen bromsat in på sistone. Detta kan bero på
leveransstörningar och många företag har uttryckt oro över bristen på insatsvaror, t.ex. halvledare.
Återhämtning hänger främst på en framgångsrik vaccinering och att smittspridningen hålls i schack.
EU har fått mycket kritik på vaccinationsfronten, både förtjänt och oförtjänt, och hittills har
vaccinationerna verkligen varit långsamma, drygt 18 procent av EU-medborgarna hade den 18:e april
fått åtminstone en dos vaccin. Men från och med andra kvartalet förväntas tillgången på vaccin att
öka kraftigt. Det är också så att fördelar i ekonomin erhålls redan innan flockimmunitet har uppnåtts.
Skydd från vaccin i kombination med enorma politiska påtryckningar från ett nedstängningstrött
samhälle kommer sannolikt att tvinga fram lättnader i restriktionerna redan före sommaren.

Sommaren 2020 visade att hushållen tycks ivriga att spendera när väl restriktioner lättas. Det har
byggts upp en betydande uppdämd efterfrågan i Europa. Hushållen har, sedan pandemins början,
ackumulerat över 500 miljarder euro, motsvarande 8 procent av hushållens totala konsumtion före
pandemin, i extra insättningar på bankkonton. Den offentliga sektorn fortsätter att bedriva en
expansiv finanspolitik. De finanspolitiska ramverken kommer att vara pausade åtminstone till slutet
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av 2022 och ytterligare offentliga utgifter kommer sannolikt att även stimulera privata
investeringar. Totalt förväntas euroområdet växa med 4 procent både 2021 och 2022. De länder som
drabbades hårdast under pandemin väntas växa förhållandevis snabbt i år. Uppgången i Spanien,
Frankrike och Italien väntas alltså bli större än i Tyskland på grund av ett större beroende av
baseffekter men också på bättre tillväxtpotential och starkt beroende av tjänstesektorn.
Inflationen kommer att öka betydligt i euroområdet i år på grund av flera tillfälliga faktorer, se vidare
fördjupning på sidan 27. Högre oljepriser och att den tillfälliga tyska momssänkningens avslutats
kommer sannolikt att driva inflationen över ECB:s mål mot slutet av sommaren. Det är dock
osannolikt att det kommer att leda till ett ihållande inflationstryck. Vi förväntar oss att den
genomsnittliga årliga inflationen i euroområdet hamnar på cirka 1,5 procent i år och ligger kvar på
den nivån även under nästa år. Även om de europeiska arbetsmarknaderna har utvecklats
förvånansvärt bra under hela krisen, bland annat tack vare olika permitteringssystem, är
arbetsmarknadsutsikterna fortfarande dämpade. Den ekonomiska återhämtningen kommer inte att
vara tillräcklig för att skapa full sysselsättning och på det viset skapa ett mer permanent lönetryck.
ECB utökade nyligen sina stimulanser genom ökade värdepappersköp för att hålla finansieringsvillkoren gynnsamma. Vi förväntar oss att centralbanken håller stimulanserna på nuvarande nivåer
under sommaren, men när återhämtningen stabiliseras förväntar vi oss att ECB långsamt kommer
att trappa ner sina köp. ECB väntas hålla räntorna oförändrade under 2021 och 2022.

Efter ett turbulent 2020, på grund av en omfattande smittspridning, ekonomisk nedgång och
utträdet ur EU har Storbritannien inlett det nya året på ett spänstigt sätt. Den tredje nationella
nedstängningen har framgångsrikt dämpat smittspridningen och antalet sjukhusvistelser samtidigt
som de ekonomiska konsekvenserna varit mindre allvarliga än väntat. Arbetsmarknaden har fått stöd
genom utökade finanspolitiska åtgärder, och indikatorer tyder på förbättrad ekonomisk aktivitet.
Utrikeshandelsstatistiken har varit mindre upplyftande med en betydande minskning av främst
exporten till EU, men kan delvis förklaras av att det bunkrades brittiska varor före utträdet och
sannolikt kommer utrikeshandeln att återhämta sig framöver när handelsstörningarna klingar av.
De ekonomiska utsikterna på medellång sikt stödjs av en framgångsrik vaccinering, som till skillnad
från sina europeiska motsvarigheter fortfarande är på rätt spår. Hittills har över 30 miljoner britter
fått en första vaccindos vilket möjliggör en tidig återhämtning, men den försiktiga planen för att åter
öppnaupp landet tyder på en högre tillväxttakt under det tredje kvartalet. Leveransförseningar och
exportkontroller kan också innebära en mindre vaccinförsörjning än väntat framöver, vilket kan
innebära att restriktionerna behöver hävas i långsammare takt.
Även om utsikterna för en robust återhämtning i den brittiska ekonomin finns på plats 2021 och
2022 är den långsiktiga utvecklingen mindre säker. Tillväxtutsikterna har försvagats efter Brexit och
regeringen har signalerat att finanspolitiken stramas åt framöver med planerade höjningar av
bolagsskatten under 2023. De penningpolitiska signalerna har också varit något mindre mjuka och
Bank of England lär inte sänka styrräntan under noll. Vi förväntar oss dock fortfarande att
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USA

penningpolitiken förblir expansiv och att styrräntan lämnas oförändrad under hela
prognoshorisonten.

Den amerikanska ekonomin återhämtas och arbetsmarknaden förbättras i snabb takt i och med att
restriktionerna nu lättas. Data över rörlighet bekräftar att fler människor är i omlopp och över en fjärdedel av befolkningen har vaccinerats fullt ut. Förutsatt att den nuvarande vaccinationstakten håller
i sig skulle det ta ytterligare tre månader att täcka 75 procent av befolkningen 1. Det ligger väl i linje
med president Bidens ambition att återgå till det nästan normala senast den 4 juli, USA:s
nationaldag.
I närtid påverkas USA:s tillväxt av pandemin och Bidens finanspolitiska stödpaket (American Rescue
Plan, ARP) på cirka 1 900 miljarder dollar, eller knappt 10 procent av BNP. Infrastrukturplanen på
ytterligare några 1 000 miljarder dollar kommer att ta tid att lotsa igenom kongressen och den
sträcker sig också över åtta år, så dess ekonomiska konsekvenser förväntas bli liten under vår
prognoshorisont. De finanspolitiska stöden bidrar till att få den amerikanska ekonomin snabbt på
fötter igen och redan vid det kommande halvårsskiftet beräknas BNP-nivån vara högre än före
pandemin. Räddningsplanens effekt på ekonomin är som störst i år och myndigheten Congressional
Budget Office (CBO) uppskattar att cirka 1 200 miljarder dollar av paketet på 1 900 miljarder dollar
kommer att användas under 2021 och cirka 500 miljarder dollar under 2022. Dessutom stöds den
ekonomiska aktiviteten av det corona-stödpaket som undertecknades i december förra året.
Vi förväntar oss att de amerikanska finanspolitiska paketen kommer att lyfta BNP-tillväxten med
cirka 3 procentenheter i år. Den största delen av stimulanserna är riktade till hushållen, medan
företagen kommer att få mindre stöd. En stark ekonomisk återhämtning kommer dock fortfarande
att innebära en god drivkraft för de företagsinvesteringar som ligger framför oss.

Arbetslöshetsersättning

Studiebidrag
Hälsovård
Skatteavdrag för barn

Statligt stöd

Hälsoförsäkring

Stimulanscheckar på $1400
Anm: Prel. skattning av OECD som kan revideras.
Källa: OECD
1

Övrigt

Företagsstöd
Skyddsnät
Pensionslättnader
Federal Emergency Management Agency
Barnomsorg
Boende

Bloomberg.com (https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/)
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I år och nästa år tror vi att den amerikanska tillväxten kommer att drivas av inhemsk efterfrågan.
Konsumtionen stöds av stimulanser och stöd till ekonomiskt utsatta familjer, men en del av
genomslaget på ekonomin kan hämmas av kvarvarande sociala distanseringsåtgärder och en fortsatt
osäkerhet kan leda till att hushållens sparande förblir högt på kort sikt. Ändå förändrar det inte bilden
- konsumenterna har sannolikt en uppdämd efterfrågan och med tanke på den ytterligare inkomstökningen förväntar vi oss att konsumtionen kommer att öka avsevärt på kort sikt drivet av både ett
högt sparande, stimulanserna och förbättrade utsikter på arbetsmarknaden. Sammantaget förutspår
vi att ekonomin kommer att växa med nästan 7 procent i år och med ytterligare ca 4 procent nästa år.

I takt med att ekonomin kvicknat till har arbetslösheten sjunkit. Fortfarande var dock 4 miljoner fler
arbetslösa i mars 2021 än i februari 2020 och den totala sysselsättningen är 8,4 miljoner under
toppnoteringen före corona. Vi förväntar oss att arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. För den
amerikanska centralbanken räcker det dock inte. De vill verkligen se att förbättringen realiseras och
trots en stigande inflation, som kommer att överskrida 2 procent, i linje med det nya målet, väntas
centralbanken inte agera. Med detta sagt kommer centralbanken inte att vara passiv under de
kommande åren. Eftersom ekonomin står på en starkare grund och inflationstakten hamnar på
2 procent, eller i närheten, förväntar vi oss att tillgångsköpen blir mindre. Vi förutspår att
centralbanken kommer att minska sina månatliga köp från och med slutet av 2021. En ytterligare
uppgång i de långa marknadsräntorna kommer att tolereras av centralbanken om den är begränsad
och drivs av antingen starkare tillväxt- eller inflationsförväntningar. De korta amerikanska
obligationsräntorna kommer dock att hållas nere av det faktum att styrräntan väntas ligga kvar i
intervallet på 0-0,25 procent under prognoshorisonten fram till 2022.

Under början av året visade kinesiska data en fortsatt snabb tillväxt inom industriproduktion och
export. Samtidigt visar BNP-data att takten på återhämtningen har mattats av. Tillväxten i
konsumtionen har halkat efter och reserestriktioner under det kinesiska nyåret ökade tillfälligt den
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tudelningen. Fler arbetare stannade hemma och fabrikerna kunde därmed fortsätta att producera,
medan konsumtionsökningen från firandet var mindre än normalt. Detaljhandelns försäljning från
mars tyder dock på att konsumtionen börjar ta fart. Framöver kan en gradvis förbättring väntas.
Under de kommande månaderna kommer exporten fortsätta vara en viktig tillväxtmotor eftersom
effekterna av stimulanserna avtar. Kinas andel av den globala exporten har fortsatt att vara högre än
före krisen, med stöd av en hög global efterfrågan på konsumtionsvaror. Även om råvarupriserna har
stigit och globala leveransproblem är ett hinder för exportörer, tyder indikatorer över leveranstider
och orderstockar på att den kinesiska industrin inte lider av flaskhalsproblem i samma utsträckning
som sina konkurrenter i Europa och USA. Stimulanser till konsumenter i USA kommer att stödja Kinas
export i år. Så småningom kommer Kinas exporttillväxt att dämpas när pandemi-effekterna avtar,
men en solid global industriell utveckling kommer att fortsätta att ge stöd.

Vi förväntar oss att BNP växer med 8,2 procent i år, vilket är högre än Kinas relativt måttliga BNPtillväxtmål för 2021. I femårsplanen för åren 2021–2025 fastställs inget övergripande BNP-mål utan
dessa kommer att fastställas årligen, vilket ger flexibilitet för att hantera de finansiella
stabilitetsriskerna. Statsledaren Xi Jinping har dock också sagt att det är möjligt för Kina att
fördubbla sin BNP till 2035, vilket skulle innebära en relativt hög genomsnittlig tillväxttakt på 4,7
procent per år. Exakt vilken prioritetsordning som sätts mellan tillväxt och finansiell stabilitet är
fortfarande osäkert. Oavsett kan tillväxten förväntas mattas av framöver.
Kinas relation till USA är hårt ansträngd och spänningarna har ökat med EU. De nyligen införda
sanktionerna av EU, USA, Storbritannien och Kanada för att ta ställning till situationen i Xinjiang
visar att Joe Bidens samarbetsstrategi med allierade håller på att förverkligas. Kina reagerade starkt
på sanktionerna och en ratificering av investeringsavtalet mellan EU och Kina verkar nu osannolikt.
De spända relationerna innebär risker för internationella företag, men vi räknar inte med några
dramatiska effekter på handeln i närtid. Kina och USA har enats om att samarbeta i klimatfrågan och
klimatpolitiken är nu ett viktigt element i Kinas relationer med både EU och USA. Samtidigt kommer
den teknologiska konkurrensen mellan USA och Kina att stödja gröna investeringar.
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Statsobligationsräntorna har stigit kraftigt sedan januari. Den 10-åriga amerikanska
statsobligationsräntan har stigit med stöd av återhämtningen, ökade finanspolitiska stimulanser i
USA och högre inflationsförväntningar.
Både den amerikanska centralbanken (Fed) och den Europeiska centralbanken (ECB) har åtagit sig att
stödja den ekonomiska återhämtningen genom att hålla de finansiella förhållandena gynnsamma. På
senare tid har ECB dock visat sig vara mer villig än Fed att begränsa ränteuppgången, till exempel
genom att tidigarelägga sina planerade obligationsköp. Hittills har Fed inte reagerat på stigande
obligationsräntor, men en kraftig ränteuppgång skulle kunna tvinga centralbanken att agera om
uppgången anses ske på ”felaktig grund”. Vi förväntar oss att marknadsräntorna fortsätter att röra
sig uppåt i takt med att ekonomin förbättras, men i en långsammare takt än under de senaste
månaderna.

Marknadsrörelserna på kreditmarknaden har varit dramatiska under pandemin. I början frös
kreditmarknaden och riskpremierna för företagsobligationer (kreditspreadar) sköt i höjden.
Centralbankernas snabba agerande lugnade dock kreditmarknaderna och spreadarna har till stor del
återgått till nivåerna före pandemin.
Finansieringsvillkoren är nu i allmänhet mycket gynnsamma för företagen. Vi förväntar oss att
förutsättningarna kommer att förbli mycket gynnsamma framöver, med stöd från såväl den
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ekonomiska återhämtningen som centralbankernas politik. Skattestöd till företag har spelat en viktig
roll under pandemin för att hålla konkurserna låga. I och med att dessa stöd gradvis rullas tillbaka
förväntar vi oss att konkurserna kommer att öka. Men tack vare en stark ekonomisk återhämtning
tror vi att konkursökningarna kommer att bli begränsade och vara hanterbar för kreditmarknaden.

Förra året präglades av stora rörelser på valutamarknaden. Den amerikanska dollarn stärktes i början
av året när krisen eskalerade men har sedan dess utvecklats mycket svagt under året. Det är ett
typiskt mönster på finansmarknaderna där den amerikanska dollarn vanligtvis stärks i kristider och
försvagas när det globala risksentimentet förbättras. Under första kvartalet 2021 har dollarn dock
återhämtat sig och stärkts med nästan 4 procent mot euron. Det kan förklaras av den amerikanska
ekonomins relativa styrka, eftersom tillväxtförväntningarna har förbättrats särskilt mycket för USA.
Stigande marknadsräntor i USA har gett stöd till dollarn. Framöver förväntar vi oss att dessa två
krafter (det bättre risksentimentet vs. den högre amerikanska tillväxten) balanserar ut varandra och
att dollarn i stort sett rör sig i sidledes.
Den svenska kronan stärktes mot den amerikanska dollarn under fjolåret i takt med att riskhumöret
förbättrades. Faktum är att den svenska kronan var den valuta som utvecklades starkast mot dollarn
under 2020. Hittills under 2021 har den svenska kronan försvagats något i förhållande till både
dollarn och euron. Vi räknar med att kronan kommer att stärkas något senare i år när svensk ekonomi
mer tydligt tar fart och med ett fortsatt bra riskhumör.

Den norska kronan hade ett mycket turbulent 2020. Efter en aldrig tidigare skådad försvagning i
mars förra året har den norska kronan nu helt återhämtat sig till nivåerna före pandemin mot euron.
Under inledningen av 2021 har den norska kronan gynnats både av ett högre oljepris och av Norges
Banks tydliga intentioner att höja styrräntan redan i höst, långt före andra centralbanker. Det mesta
av detta är nu prissatt, men inte helt, och vi förväntar oss att den norska kronan kommer att stärkas
ytterligare något i år. Längre fram tror vi att den norska kronan kommer att uppleva förnyad motvind
när internationellt kapital lämnar investeringar i fossila bränslen, vilket gör kronan mindre attraktiv.
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Tidigare har ekonomiska nedgångar ofta haft en oproportionerlig inverkan på mäns sysselsättning,
eftersom män oftare är anställda i cykliska branscher som byggverksamhet och tillverkning. Denna
kris skiljer sig dock på flera sätt från tidigare och i många länder har sysselsättning minskat mer
bland kvinnor. Den främsta orsaken till detta är att kvinnor i större utsträckning är sysselsatta i
kontaktnära tjänstesektorer, såsom restaurang- och hotellverksamhet, som har drabbats hårt av
restriktionerna under pandemin.
Men i flera länder har den oproportionerligt stora effekten på kvinnors sysselsättning visat sig vara
mindre än vad som befarades i inledningen av pandemin. Baserat på den genomsnittliga
sysselsättningsgraden i de nordiska och baltiska länderna har minskningen i sysselsättningen varit
större för kvinnor i Finland, Sverige och Litauen. Grafen nedan visar att sysselsättningen föll
betydligt mer för kvinnor jämfört med män i Finland, medan mäns sysselsättning föll mer i Estland.
Jämfört med mönstret i tidigare lågkonjunkturer, som har tenderat att oproportionerligt påverka män,
var påverkan på kvinnors sysselsättning dock större även i övriga nordiska och baltiska länder. 2

Skillnaden mellan länder kan delvis förklaras av näringslivsstrukturen. I alla nordiska och baltiska
länder är kvinnors sysselsättning mer koncentrerad till kundnära tjänstesektorer, medan män är
sysselsatta i tillverkningssektorn i större utsträckning. Detta återspeglas i pandemins
arbetsmarknadseffekter, särskilt i Finland och Litauen, där arbetsmarknaden är starkt könsuppdelad.
Samtidigt förklarar branschskillnaderna delvis varför könsskillnaderna i sysselsättningen har varit

2

Alon and others (2021). From Mancession to Shecession: Women’s Employment in Regular and Pandemic Recessions
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mer begränsade i Norge, och varför mäns sysselsättning i Danmark och Estland tog en större smäll
än kvinnors sysselsättning.
I Norge och Estland har arbetslösheten varit hög även inom mansdominerande sektorer under
pandemin. I Danmark har i stället en del av kvinnornas förlorade arbetstillfällen under pandemin
kompenserats av att sysselsättningen ökat i andra branscher. Samtidigt som arbetslösheten ökade
inom kundnära tjänstebranscher minskade den inom hälso- och sjukvårdssektorn, som också
sysselsätter fler kvinnor än män.
I Sverige kan den ökade klyftan mellan män och kvinnor till stor del förklaras av ett minskat
arbetskraftsdeltagande bland unga kvinnor. Aktuell statistik tyder dock på att det beror på att många
har börjat studera, vilket på lång sikt kan ha en positiv påverkan på deras position på
arbetsmarknaden. En viktig arbetsmarknadspolitisk åtgärd från den svenska regeringen har varit att
öka möjligheterna till studier.
I alla länder har den omfattande användningen av korttidspermitteringar motverkat nedgången i
sysselsättning under krisen. Permitteringarna har använts i de flesta branscher och har sannolikt
gynnat både kvinnor och män. I Sverige har dock permitteringarna varit särskilt omfattande i den
mansdominerade tillverkningsindustrin.

Även om bransch- och yrkeseffekter delvis förklarar de olika effekterna på kvinnor i Norden och
Baltikum beror skillnaderna också på de ökade barnomsorgsbehoven och på könsnormerna.
Vad gäller barnomsorgsbehoven verkar länder som haft skol- och förskolestängningar i större
utsträckning ha upplevt en större minskning av kvinnors arbetskraftsutbud. 3 Detta verkar vara fallet
i Litauen, där skolor stängdes under lång tid under den första och andra virusvågen. Detta
begränsade i allmänhet kvinnors förmåga att arbeta, vilket kan ha lett till förluster av
yrkeskunskaper och därmed lägre inkomster i framtiden. I Norden, särskilt Sverige där
nedstängningarna var mildare, har antalet arbetade timmar för kvinnor minskat mindre.

3

Alon, Doepke, Olmstead-Rumsey & Tertilt (2020). The Impact of Covid-19 on Gender Equality.
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Effekten av stängda skolor och förskolor beror inte bara på tiden de varit stängda utan också på
befintliga sociala normer samt tillgången till och priset för barnomsorg. Coronarestriktionerna
innebar att även mor- och farföräldrarnas barnomsorg uteblev och föräldrarna har oftast inte haft
något annat val än att själva ta hand om barnen. Statistik från Eurostat visar att kvinnor i
genomsnitt är mycket mer benägna att ta ledigt för barnomsorg än män.
Detta kan också spela roll för jämställdheten efter pandemin om ökat distansarbete blir kvar. Även
om möjligheten att arbeta hemifrån ökar flexibiliteten för familjer kan det påverka kvinnors arbete
negativt, särskilt i länder med mer strikta könsroller. Kvinnor kan vara benägna att arbeta mer
hemifrån för att förbättra balansen mellan arbete och privatliv, vilket kan leda till missade
karriärmöjligheter. Kvinnor utför fortfarande mer obetalt arbete än män i alla nordiska och baltiska
länder. Denna könsskillnad är generellt mindre i Norden, men även svenska kvinnor gör nästan en
timmes obetalt arbete mer per dag än män. De existerande könsnormerna kan alltså spela roll för
jämställdheten på arbetsmarknaden efter pandemin.
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Coronapandemin har ännu inte helt släppt sitt grepp om Sverige men vaccineringen rullar på
samtidigt som våren och varmare väder har anlänt. Restriktioner och rekommendationer väntas lätta
gradvis från och med sommaren förutsatt att smittspridningen gått ner betydligt. Samhället står i
startblocket för en rejäl återhämtning och hushållens konsumtion bedöms sitta i förarsätet för
återhämtningen. Vi har reviderat upp tillväxtutsikterna för i år till 3,5 procent. Tillväxten 2022
bedöms uppgå till 3,6 procent.

Läget på arbetsmarknaden har ljusnat och det finns tecken som tyder på att efterfrågan på
arbetskraft ökar och att arbetslösheten sjunker. Arbetslösheten är dock fortsatt hög och antalet
personer som varit arbetslösa en längre tid ökar. Det kommer att bli en utmaning för
arbetsmarknadspolitiken. Finanspolitiken har stöttat med en rad krisåtgärder under pandemin. Trots
det har ökningen för den offentliga skuldsättningen varit begränsad. Vi räknar med att regeringen
och samarbetspartierna kommer att behöva göra än mer under 2021 och 2022. Det handlar fortsatt
om utgifter kopplade till pandemin men också medel för att möta utmaningar med hög arbetslöshet
och åldrande befolkning samt för att stödja gröna investeringar. Penningpolitiken förblir mycket
expansiv med nollränta samtidigt som Riksbanken fortsätter att köpa värdepapper i år. Reporäntan
väntas ligga kvar på noll procent under hela prognosperioden.

Trots en besvärlig pandemivinter har ekonomin stått emot bra. Vi räknar med att återhämtningen
kommer att växla upp under de kommande kvartalen. Efter en trög inledning har nu vaccineringen
kommit igång ordentligt. Vi gör också ett antagande om att smittspridningen kommer att följa ett
liknande säsongmönster som förra året och minska under sommaren. Restriktioner och
rekommendationer kan gradvis lättas när trycket på sjukvården går ner. Det är framför allt hushållens
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konsumtion och offentlig konsumtion som ökar i år. Hushållen får skattelättnader men har också ett
ökat sparande att använda. Även exporten ökar relativt mycket när återhämtningen tar fart i
omvärlden. Investeringarna ökar också, inte minst inom industrin men även de offentliga
investeringarna fortgår i god takt. Bostadsbyggandet bedöms ligga kvar på en historiskt sett hög
nivå.
Trots en hög smittspridning visar indikatorer att ekonomin växte, om än svagt, under det första
kvartalet men med en fortsatt dämpad utveckling inom vissa tjänstesektorer. Korttransaktionsdata
från Swedbank Pay visar dock att det skett en viss förbättring även i tjänstesektorn de senaste
månaderna. Industrisektorn dämpas något i närtid av brist på komponenter och försenad
containerfrakt men väntas ta fart igen senare i år. Återhämtningen innebär att BNP är tillbaka på
förkrisnivå under andra halvåret 2021.
Den hårt sargade kontaktnära tjänstesektorn vädrar sannolikt morgonluft och vi förutser ett rejält
uppsving framöver, i likhet med den utveckling vi kunde se ifjol, när restriktionerna lättas. Data från
Swedbank Pay visade en tydlig hemestereffekt förra sommaren där bland annat
restaurangomsättningen i framför allt turistområden återhämtade sig snabbt för att i slutet av juli
och i augusti till och med ligga över 2019 års nivå. Fortsatt hög smittspridning och förseningar med
vaccineringen i hela Europa samt en hög andel av boendealternativen uppbokade i svenska
turistområden talar för att den svenska besöksnäringen får räkna med ännu en hemestersommar.

USA har blivit Sveriges största marknad för tjänsteexport under pandemin. En förklaring är
att tjänsteexporten till Norge hämmats av gränshinder som införts under pandemin och att
tjänsteexporten till Storbritannien minskat efter Brexit. Även varuexporten till USA har blivit
allt viktigare för Sverige. USA:s andel av varuexporten har ökat från 7 procent 2018 till
8,5 procent i slutet på 2020. Stora finanspolitiska stimulanser och snabb tillväxt i USA väntas
spilla över på svensk tillväxt. Vi räknar med att den snabba tillväxten i den amerikanska
ekonomin lyfter svensk export med 1,5 procent i år och bidraget till svensk BNP-tillväxt blir
därmed cirka 0,7 procentenheter.

22 | Swedbank Economic Outlook | April 2021

SVERIGE

Bostadspriserna har ökat markant under pandemin. Förklaringarna till det är flera, men en kan vara
att hushållen har omvärderat sitt bostadsbehov när mer tid spenderas hemma och att efterfrågan på
småhus och större lägenheter därför är högre än utbudet. Fortsatt låga räntor, under överskådlig
framtid, i kombination med att hushållens inkomster hållits uppe har också understött
prisuppgången. I takt med att coronaläget stabiliseras och hushållens konsumtionsmönster
normaliseras bedömer vi att prisökningarna dämpas i år och nästa år för att uppgå till omkring 5
procent per år jämfört med i snitt 7,5 procent ifjol.

Hushållen har som helhet klarat sig ekonomiskt bra under krisen. Statliga insatser i form av
generösa korttidspermitteringar, förstärkt a-kassa och slopad karensdag har bidragit till att
hålla uppe inkomsterna. De nya löneavtalen började betalas ut i slutet av 2020 och även om
det inte är fråga om några kraftiga lönepåslag blir det med tanke på den låga inflationen ändå
goda reallöneökningar. Vi räknar med att hushållens inkomster stiger relativt mycket i år och
nästa år. Utöver att arbetsmarknaden återhämtar sig förklaras det också av att
aktieutdelningarna förväntas öka jämfört med ifjol.
Efter förra årets konsumtionsminskning är hushållens sparande högre än tidigare. Svenskt
hushållssparande är dock i hög grad bundet i kollektivt pensionssparande, realt sparande (till
exempel fastigheter) och amorteringar. Om man justerar sparandet för dessa delar sjunker
sparkvoten från närmare 17,5 procent till knappt 9 procent i år. Det likvida sparandet har dock
ökat betydligt när konsumtionen har hämmats av restriktionerna sedan förra året. Den
positiva utvecklingen på börsen tillsammans med stigande bostadspriser har ytterligare
stärkt hushållens finansiella ställning. Det är dock möjligt att det framför allt är hushåll med
högre inkomster som har ökat sitt sparande, vilket man noterat i bland annat Kanada, USA och
Baltikum. Eftersom dessa hushåll generellt sett har en lägre konsumtionsbenägenhet jämfört
med hushåll med lägre inkomster är det osäkert om det ökade sparandet leder till ökad
konsumtion i närtid. Detta talar i sin tur för en mer utdragen uppgång av konsumtionen efter
den initiala rekylen i år.
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Den ekonomiska politiken har varit expansiv under krisen, en inriktning som vi tror kommer att
behöva fortsätta under prognosperioden. Under 2020 infördes flera program för att överbrygga
krisen för näringslivet och stötta sysselsättningen. Regeringen har aviserat att flera av stöden,
såsom korttidspermitteringar och omställningsstödet, förlängs fram till och med sommaren för att
motverka de ekonomiska effekterna av den utdragna pandemin. Sedan budgetpropositionen för
2021 har regeringen aviserat ytterligare åtgärder för omkring 120 mdkr. Merparten av de förlängda
åtgärderna avser stöd till företag. De förlängda stöden har emellertid inte kunnat sökas förrän
tidigast i slutet av februari, och vi kan konstatera att det tagit lång tid från det att
omsättningstappen inleddes till dess att något stöd nått ut till företagen. Vi gör bedömningen att
det kommer att betalas ut betydligt mindre pengar i år än vad regeringen räknat med.

Sammantaget räknar vi med 180 mdkr i ofinansierade åtgärder i år, där stöd till företag och
kommunsektorn står för merparten. Liksom i förra prognosen räknar vi med ytterligare satsningar
om 60 mdkr för år 2022. Bland annat behövs fortsatta förstärkningar till kommunsektorn för att
svara upp mot de demografiska utmaningarna och vi räknar också med mer offentliga investeringar
framöver när politiken svänger om från kris- till återstartspolitik. Det innebär att den offentliga
sektorns finanser uppvisar ett underskott, som krymper, under prognosåren. Den offentliga sektorns
skuld, den s.k. Maastrichtskulden, har visserligen ökat något under pandemin och ligger över
målnivån på 35 procent av BNP, men ligger alltjämt strax under det övre gränsvärdet (40 procent).
Den svenska statens skuldsättning förblir alltså låg både i ett historiskt och internationellt
perspektiv.

Arbetslösheten, som under den inledande pandemivågen ifjol ökade med drygt 100 000 personer har
börjat sjunka tillbaka. Framåtblickande indikatorer såsom KI-barometerns anställningsplaner och
sysselsättningsindex i PMI indikerar en ökad efterfrågan på arbetskraft. Arbetsförmedlingens data
pekar på att fler nu får jobb eller övergår till utbildning än det kommer nya arbetssökande. Under de
närmaste åren då ekonomin stärks väntas arbetslösheten sjunka i ganska snabb takt, från cirka
8,9 procent i dagsläget till 7,3 procent i slutet av 2022.
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Sysselsättningen har framför allt fallit i de kontaktnära tjänstebranscherna. Enligt den
kortperiodiska sysselsättningsstatistiken var antalet anställda inom restaurang &
hotellnäringen 40 000 personer färre i slutet på 2020 jämfört med ett år tidigare, vilket
motsvarar mer än hälften av den totala minskningen i antal anställda. Att vissa branscher
drabbats hårdare betyder också att regioner har påverkats i olika stor utsträckning. I
storstadsregionerna, särskilt i Stockholm, har arbetslösheten stigit betydligt eftersom de
kontaktnära tjänstebranscherna utgör en relativt stor andel av näringslivet. Arbetslösheten
har också stigit särskilt mycket i bland annat Strömstads arbetsmarknadsregion, som
påverkats av att gränsen till Norge varit stängd. I mer industritunga regioner har
arbetslösheten stigit betydligt mindre och i bland annat Strömsund och Övertorneå har
arbetslösheten minskat jämfört med före pandemin.

mars 2021 jämfört med mars 2020, p.e.

Forskning om regional omställning visar att
chansen att få ett nytt jobb ökar i stora regioner
med många närbesläktade branscher.4 Att det
framför allt är i storstadsregionerna som
arbetslösheten ökat kan innebära att
återhämtningen på arbetsmarknaden går något
snabbare när restriktionerna lättas och den
ekonomiska aktiviteten tar fart.

Källor: Arbetsförmedlingen och Swedbank Analys

Det finns dock en risk att långtidsarbetslösheten biter sig fast på en högre nivå även när
pandemin släppt sitt grepp. Under krisen har antalet personer som varit arbetslösa i mer än
tolv månader stigit till rekordhöga 190 000 personer. Dessutom har över 100 000 varit utan
arbete mellan sex till tolv månader och de riskerar därmed att bli långtidsarbetslösa. Fler av
dem som nu blir arbetslösa har åtminstone gymnasieutbildning och de har en bättre ställning
på arbetsmarknaden än de som redan före pandemin var arbetslösa. De som saknar en
gymnasieutbildning riskerar att komma ännu längre bort från arbetsmarknaden. Pandemin
har skyndat på strukturomvandlingen och ställer högre krav på arbetskraften då tekniska,
digitala och sociala kompetenser blir allt viktigare. Det innebär att fler behöver utbildning,
kompetensutveckling och omställning för att kunna hitta ett arbete i framtiden. Det kommer
att behöva stå i fokus för arbetsmarknads- och utbildningspolitiken under de närmaste åren.
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I takt med att pandemin pressas tillbaka kommer Riksbankens fokus att skifta från krisåtgärder till
inflationsutvecklingen. Vi räknar med att de penningpolitiska åtgärderna som infördes under
pandemin kommer att ligga kvar såsom beslutat. Reporäntan ligger kvar på noll procent både i år och
nästa år och Riksbanken fortsätter att nettoköpa värdepapper i år för att åtminstone under 2022
låta värdepappersinnehavet ligga kvar oförändrat. Det betyder att de kommer att köpa nya
värdepapper motsvarande de som förfaller. Den fortsatt expansiva penningpolitiken är nödvändig
eftersom inflationen ligger under målet på 2 procent och bedöms göra så under de närmaste åren,
med undantag för någon enstaka månad.
Vid det senaste räntemötet i februari vidhöll Riksbanken att en sänkning av reporäntan fortfarande
är tänkbar. Även om inflationen ökar något i närtid bedömer vi att det är av övergående natur. Vi
räknar med att det underliggande pristrycket förblir dämpat till följd av lediga resurser i ekonomin.
Det blir därför svårt att mer varaktigt nå inflationsmålet under prognosperioden även om
inflationstrenden väntas vara svagt stigande. Så länge trenden ändå pekar uppåt och de långsiktiga
inflationsförväntningarna hålls stabila tror vi att Riksbanken behåller reporäntan på noll procent.
Det finns dock flera jokrar åt båda hållen. En joker är exempelvis kronan. En snabb och stor
kronförstärkning skulle leda till ännu lägre inflation och om de långsiktiga inflationsförväntningarna i
ett sådant skede börjar sjunka längre under 2 procent tror vi att en räntesänkning kan bli aktuell. En
annan joker är om vinterns kraftiga rå- och insatsvaruprisuppgång inom industrisektorn blir mer
utdragen än väntat, vilket i stället skulle tala för en tydligare inflationsuppgång. I vår prognos räknar
vi redan med att globala insatsvarupriser sätter visst avtryck på svenska konsumentpriser från och
med i slutet av detta år. Ett scenario att hålla ögonen på är om en snabb ekonomisk återhämtning,
driven av hushållens konsumtion, underlättar för företagen att vältra över sina kostnadsökningar på
hushållen. Ytterligare en faktor att bevaka blir global inflation och eventuella spridningseffekter från
stimulanspaketen i USA och Europa in på Sverige.4

Se t.ex. Hane-Weijman E, Eriksson R H, Henning M (2018). Returning to work: regional determinants of re-employment after
major redundancies. Regional Studies 52(6).
4
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Många producentpriser har stigit från de pressade nivåerna för ett år sedan. De globala
råvarupriserna har mer än fördubblats och metallpriserna har ökat med mer än 50 procent.
Livsmedelspriserna är upp 40 procent. Uppsvinget i de globala producentpriserna handlar om tillgång
och efterfrågan. När krisen slog till i våras och de ekonomiska utsikterna försämrades snabbt höll
många företag tillbaka på produktion och investeringar. Detta begränsar för närvarande den globala
tillgången. Dessutom har en stor del av den globala ekonomin återhämtat sig snabbt, inte minst inom
tillverkningssektorn, vilket har inneburit att efterfrågan har överraskat på uppsidan. Detta
återspeglas bland annat i skyhöga frakt- och containerpriser.
Även om ökningen i producentpriser i stor utsträckning kommer att vara övergående pressar den
företagens marginaler och spiller åtminstone delvis över på högre konsumentprisinflation på kort
sikt. Inflationen kommer därför i många länder tillfälligt att överskrida inflationsmålen. Den tillfälliga
ökningen kommer dock till stor del att ignoreras av centralbankerna. Råvaru- och energipriser är trots
allt notoriskt volatila och det som går upp ena månaden, sjunker inte sällan tillbaka nästa månad.
Centralbankerna kan dock inte helt bortse från tillfälliga inflationsökningar. Om de också bidrar till
högre inflationsförväntningar kan de övergående prisökningarna leda till en mer ihållande
prisuppgång. Ett ökat fokus på olika mått för inflationsförväntningarna är därför att vänta framöver.

Swedbank Economic Outlook | April 2021 | 27

FÖRDJUPNING

När ekonomierna i Europa och USA öppnar igen förväntas expansiv finans- och penningpolitik driva
upp den uppdämda efterfrågan. Det bör i sin tur höja konsumentpriserna på medellång sikt. Det är
svårt att bedöma hur mycket inflationen kommer att stiga på grund av stimulanspolitiken och den
ökade efterfrågan och pristrycket kommer sannolikt att variera mellan länder.
I USA pågår den ekonomiska återhämtningen redan tack vare en framgångsrik vaccinering. Detta,
tillsammans med de finanspolitiska stimulanserna, borde skapa inflation. Arbetsmarknaden kommer
emellertid att förbättras långsamt och löneökningarna förväntas därför endast stiga måttligt under
prognoshorisonten, vilket talar för att inflationsuppgången blir begränsad.
I euroområdet bedöms risken för en markant inflationsuppgång vara lägre. Den ekonomiska
återhämtningen blir långsammare och det kommer med största sannolikhet att dröja innan
efterfrågetrycket, och bristen på arbetskraft, driver upp löner och inflation. Dessutom tycks de
finanspolitiska stimulanserna bli betydligt mindre än i USA. EU:s återhämtningsfond (Next
Generation EU, NGEU) kommer knappast att ha någon väsentlig inverkan på efterfrågan eller
inflationen 2021, och endast blygsamt under 2022. Enligt ECB:s beräkningar kommer de totala
utbetalningarna att ligga på omkring 0,5 procent av BNP i år och 1 procent av BNP 2022. Det finns
också en risk att EU-medlen kommer att tränga ut nationella finanspolitiska åtgärder. De nationella
finanspolitiska stöd som hittills har presenterats är dessutom blygsamma i jämförelse med USA.
Sammanfattningsvis anser vi att den ekonomiska återhämtningen och den stödjande ekonomiska
politiken kommer att lyfta konsumentpriserna under prognoshorisonten i både Europa och USA, om
än i begränsad omfattning och endast temporärt. En snabbare återhämtning och en offensivare
finanspolitik tyder på att denna effekt kommer att bli mer uttalad i USA än i EU.

Utöver de ovan nämnda drivkrafterna finns det också strukturella faktorer, som kan öka inflationen
på sikt. En sådan är den åldrande globala befolkningen. Goodhart & Pradhan (2020) lyfter fram att
Kinas demografi och integration i den globala ekonomin under de senaste 20–30 åren har ökat det
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globala arbetskraftsutbudet, vilket har hållit tillbaka löneökningar och inflation. 5 EU:s utvidgning
med länderna i Öst- och Centraleuropa har också bidragit till den globala tillgången på arbetskraft.
Nu när den demografiska trenden har vänt bör en motsatt effekt ske: Ett lägre globalt utbud av
arbetskraft kommer att öka arbetstagarnas förhandlingsstyrka, vilket leder till stigande löneökningar
och inflation.
Enligt Goodhart & Pradhan kommer den potentiella tillgången på arbetskraft från andra delar av
världen med en mer gynnsam demografisk situation, som Indien och Afrika, sannolikt inte kunna
väga emot eftersom det finns ett politiskt motstånd mot ökad invandring. Att flytta produktionen till
dessa länder kommer också att begränsas på grund av byråkrati, opålitliga institutioner och brist på
en centraliserad strategi. Författarna hävdar vidare att erfarenheterna från Japan, som gick in i fasen
med ett åldrande samhälle för länge sedan, är mindre relevanta i dag eftersom japanerna blev gamla
medan resten av världen var ung. Japan kunde då dra nytta av det ökade arbetskraftsutbudet från
Kina. Detta kommer inte att vara möjligt under kommande decennier.
Även om demografi är en viktig faktor för den ekonomiska utvecklingen är det svårt att bedöma hur
betydande denna effekt kommer att bli. Samtidigt finns det en hel del andra faktorer som påverkar
inflationen. Trenderna med automatisering och digitalisering kommer sannolikt att bestå och har till
och med accelererat under krisen. Båda upprätthåller den globala konkurrensen och drar ner
inflationstrycket. Även om globaliseringen för närvarande möter en visst politisk motvind är det mest
sannolika scenariot att den globala handeln kommer att förbli hög inom överskådlig framtid. Detta
dämpar uppåttrycket på priserna.
Historiskt sett har högre inflation tydligt förknippats med högre löneökningar (se diagram för USA
nedan). Ett centralt argument i Goodhart & Pradhans tes är att demografin kommer att öka
arbetstagarnas förhandlingsstyrka, vilket i sin tur lyfter löneökningar och inflation. Som nämnts
tidigare finns det emellertid också andra faktorer, såsom automatisering, som förmodligen kommer
att hålla tillbaka arbetstagarnas förhandlingsstyrka. Vilka faktorer som kommer att dominera i
slutändan återstår att se.

Goodhart & Pradhan (2020), ”The Great Demographic Reversal – Ageing Societies, Waning Inequality, and an Inflation
Revival”.
5
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Vi räknar alltså endast med måttligt stigande inflation i Europa och USA under 2021 och 2022. På
lite längre sikt, bortom vår prognoshorisont, är andras bedömningar och marknadens
inflationsförväntningar nära inflationsmålen. Faktum är att IMF förutspår lägre global inflation
2021–2025 än den genomsnittliga inflationen under de senaste 20 åren. I mer utvecklade länder
väntas inflationen i genomsnitt understiga 2 procent fram till 2025.
I USA har de marknadsbaserade inflationsförväntningarna ökat under det senaste året. Inflationen
under de kommande fem åren förväntas i genomsnitt uppgå till 2,5 procent att döma av skillnaden
mellan nominella och reala obligationsräntor. Det är den högsta noteringen sedan 2008. Marknadens
förväntningar ännu längre ut (fem års inflationsförväntningar om fem år) är fortfarande väl
förankrade kring inflationsmålet och ligger nära det historiska snittet under de senaste 20 åren.

Sammantaget bör högre inflation och stigande inflationsförväntningar välkomnas av
centralbankerna och inte motivera någon stramare penningpolitik under prognoshorisonten. De
nuvarande inflationsprognoserna och förväntningarna i både Europa och USA ligger trots allt nära
inflationsmålen. Signalerna från både ECB och Fed är också tydliga - den högre inflationen är
välkommen och att tillfälligt överskrida inflationsmålen är inget problem.
De drivkrafter som diskuteras ovan höjer dock insatserna för att inflationen kan bli högre än
nuvarande prognoser och förväntningar. Även om var och en av faktorerna inte kommer att räcka för
att förändra inflationsutsikterna mer markant, har riskbilden förändrats när de vägs samman. Kanske
kan till och med inflationen överraska på uppsidan framöver. "På lång sikt är nästan vad som helst
möjligt" som Keynes också uttryckte det.

30 | Swedbank Economic Outlook | April 2021

NORDEN

Pandemin har drabbat de nordiska ekonomierna på ett ganska likartat sätt, trots bitvis olika
strategier för att bekämpa pandemin. Under 2020 sjönk BNP med cirka 3 procent i alla nordiska
länder. De finanspolitiska åtgärderna var lika i omfattning, men annorlunda i utformning. Den
penningpolitiska responsen varierade dock vilket kan bero på olika penningpolitiska system. Den
danska centralbanken, med sin fasta växelkurs för den danska kronan gentemot euron, gjorde inga
värdepappersköp. Det gjorde inte heller den norska centralbanken, Norges Bank, som nöjde sig med
omfattande likviditetsstöd. Riksbanken och ECB lanserade däremot även stora köpprogram, vilka
bland annat omfattade köp av säkerställda obligationer och företagsobligationer.

Framöver kommer likheterna mellan länderna att vara mindre uttalade än under 2020, även om
vaccinationerna kommer att hålla ungefär samma hastighet och återhämtningen kommer att ske på
ett liknande sätt. Vi förutspår att tillväxten kommer att tillta under det andra kvartalet i år för att
sedan accelerera ytterligare mot slutet av sommaren när restriktionerna hävs och livet återgår till
mer normala former. BNP-tillväxten i Norden kommer i år att ligga på mellan 2,7 och 3,6 procent och
skillnaderna mellan de nordiska ekonomierna kommer att bli mer tydliga när vi lämnar
återhämtningsfasen och går tillbaka till mer normala tillväxttakter. De nordiska arbetsmarknaderna
kommer att förbättras under 2021 inte minst tack vare att många jobb inom tjänstesektorn kommer
tillbaka. Tack vare korttidspermitteringsprogrammen har effekterna av pandemin mildrats i alla
nordiska länder.
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Den norska ekonomin har varit fortsatt motståndskraftig under vintern trots höga virustal och hårda
restriktioner. Vi står därför fast vid bedömningen att ekonomin står inför en stark återhämtning
senare i år och längre in i 2022. Restriktionerna har fått arbetslösheten att röra sig sidledes sedan
november. Den underliggande trenden verkar dock vara god, eftersom arbetslösheten har fortsatt
att sjunka inom alla sektorer utom detaljhandeln och de kontaktnära tjänstesektorerna. När
samhället väl öppnar igen kommer arbetslösheten sannolikt att sjunka kraftigt. Vi förväntar oss att
restriktionerna gradvis kommer att lättas från och med maj, då de flesta i riskgrupperna har
vaccinerats.

Hushållens inkomster har hållits uppe under pandemin, till stor del tack vare en generös
arbetslöshetsersättning från regeringen. Hushållens sparande ökade kraftigt förra året. En stor del
av dessa besparingar finns på inlåningskonton och kan därför enkelt spenderas så snart de
kontaktnära tjänsterna är tillgängliga för konsumtion igen. Vi anser att den underliggande
efterfrågan från hushållen är stark och de kommer att i hög grad bidra till den ekonomiska
återhämtningen när restriktionerna lättas. Företagen har också fått generöst statligt stöd, vilket har
förhindrat en ökning av konkurser. Företagens investeringsplaner är nästan tillbaka på samma nivå
som före pandemin. Dessutom har oljepriset stigit kraftigt sedan oktober, och de tillfälliga
skatteändringarna inom oljeindustrin har gjort att fallet i oljeinvesteringarna till stor del har kunnat
hejdats i år. De globala ekonomiska utsikterna har förbättrats, vilket är positivt för exporten.
Vi förväntar oss att den starka ekonomiska återhämtningen och den lite väl pigga bostadsmarknaden
kommer att få Norges Bank att höja styrräntan redan i höst, långt före andra centralbanker. Vi räknar
med att styrräntan kommer att höjas från nuvarande 0 procent till 1 procent i slutet av 2022.

Finlands ekonomi krympte med 2,8 procent 2020, något mindre än de 3 procent vi förväntade oss i
vår januariprognos. Efter en snabb återhämtning under det tredje kvartalet växte ekonomin med
0,4 procent under det sista kvartalet 2020, drivet av nettoexport. Ekonomin beräknas växa med cirka
3 procent både 2021 och 2022. Hushållens konsumtion, och särskilt tjänstekonsumtionen, väntas
vara den främsta drivkraften för tillväxt i år, både på grund av en gynnsam utveckling på
arbetsmarknaden med höga löneökningar och att besparingar har växt under pandemin. Samtidigt
kommer återhämtningen i den globala ekonomin att stödja exporten.
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Pandemisituationen fortsätter att dämpa aktiviteten inom tjänstesektorn. Men tillförsikten inom
näringslivet har återhämtat sig väl och både humöret inom industrin och byggsektorn har
förbättrats. Hushållen har ett starkt förtroende för sin egen ekonomi och vi förväntar oss att
aktiviteten inom tjänstesektorn kommer att öka under sommaren.

Återhämtningen på arbetsmarknaden var stark i slutet av 2020 och sysselsättningen har legat
stabilt i början av året. I februari var antalet sysselsatta bara marginellt lägre än året innan.
Samtidigt var dock 50 000 fler arbetslösa jämfört med ett år tidigare, och på grund av
nedstängningar av restauranger och restriktioner för resor och annan verksamhet kommer antalet
sannolikt att öka under de kommande månaderna innan arbetsmarknaden återhämtar sig ytterligare.
Arbetslösheten är nu 8,1 procent, en ökning från 6,9 procent för ett år sedan.
Även om den ekonomiska nedgången till följd av pandemin har varit mindre i Finland än i de flesta
andra europeiska länder kommer strukturella faktorer såsom åldrande befolkning och låg
produktivitetstillväxt att fortsätta att tynga ekonomin och de offentliga finanserna. Under de
kommande åren blir det svårt att nämnvärt öka sysselsättningen ytterligare på grund av en
krympande befolkning i arbetsför ålder. Inflationen stiger till 1,3 procent 2021 på grund av tillfälliga
faktorer. Samtidigt finns det stor oenighet om hur lönerna ska sättas i framtiden. I mars följde
teknikbranschen skogsindustrins tidigare beslut att inte längre förhandla om löner kollektivt och
flytta ansvaret till företagsnivå. Det verkar som om det centraliserade systemet för
löneförhandlingar i Finland gradvis urholkas. Detta skulle kunna skapa spänningar på
arbetsmarknaden när pandemin väl är över, men det har också potential att förbättra Finlands
konkurrenskraft på medellång sikt.

Den nationella nedstängningen under årets första månader har försämrat utsikterna på kort sikt i
Danmark. Det finns dock en god grund för att återhämtningen ska ta fart när restriktionerna har
lättats och vi förväntar oss att BNP växer med 3,2 procent i år och 3,7 procent 2022.
Sysselsättningen inom hotell- och restaurangbranschen är nu lägre jämfört med första vågen.
Exporten, särskilt av tjänster, är svag eftersom globala restriktioner fortfarande hindrar resor. Den
danska ekonomiska aktiviteten är dock fortfarande högre än under den första nedstängningen, och i
vissa delar av ekonomin är aktiviteten högre än normalt, till exempel inom byggsektorn och på
bostadsmarknaden.
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Återöppningen påbörjades långsamt i mars och tar fart under april. Tillsammans med en ökande
andel vaccinerade och det varmare vädret förväntar vi oss att den ekonomiska aktiviteten kommer
att öka under sommaren. Det finns en god grund för en stark återhämtning när restriktionerna har
lättats och vi förväntar oss att hushållens efterfrågan kommer att visa vägen. Den disponibla
inkomsten har ökat trots pandemin och ytterligare utbetalningar av semesterlönefonder ökar
inkomsterna i år. Hushållens förmögenhet har också ökat på grund av en god utveckling på både
aktie- och bostadsmarknaderna och stora ofrivilliga besparingar i spåren av att konsumtionen har
begränsats. Samtidigt innebär bättre globala utsikter, särskilt i USA, en skjuts till dansk export. Vi
förväntar oss att arbetsmarknaden förbättras igen när återhämtningen tar fart.

Styrkan på bostadsmarknaden har fortsatt trots nya restriktioner. Systemriskrådet har uttryckt oro
för att det byggs upp risker på bostadsmarknaden, särskilt i Köpenhamn, där lägenhetspriserna är
cirka 10 procent högre jämfört med för ett år sedan. Den kommande reformen av bostadsskatter och
nya fastighetsvärderingar kan dämpa priserna i de områden där priserna stigit som mest de senaste
åren, men det är osäkert om de nya värderingarna kommer att rullas ut redan i år.
Underskottet i de offentliga finanserna var betydligt mindre än väntat förra året, men nya
stimulanspaket och ökad arbetslöshet kommer att bidra till ett ökat underskott i år. Statsskulden är
dock fortfarande låg i ett historiskt och internationellt perspektiv. Den danska kronan ligger ungefär
på gränsen till vad Danmarks Nationalbank normalt accepterar när det gäller nivå mot euron, vilket
sannolikt kommer att leda till fler interventioner på valutamarknaden och eventuellt också till en
räntesänkning under de kommande månaderna.
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Förra året var BNP-nedgången i Baltikum mindre än befarat och mycket mindre än i många andra
euroländer. Även om de fortsatta pandemivågorna är svårare att hejda och de leder till långvariga
restriktioner, är den totala negativa effekten fortfarande mild och koncentrerad till ett fåtal sektorer,
framför allt inom turism och kontaktnära tjänster. Stämningsläget i ekonomin ligger fortfarande
under nivån före krisen men de flesta företag och hushåll mår bättre och förväntningarna om
framtiden har förbättrats sedan i våras.
Tillverkningsindustrin går bra, till skillnad från förra våren, och exportorder pekar på att exportsektorerna kommer att fortsätta att driva återhämtningen i närtid. Under det första halvåret i år
förblir den ekonomiska tillväxten fortsatt trög och ojämnt fördelad. Men under andra halvåret, då en
stor andel av befolkningen vaccinerats och smittspridningen går ner, kommer hushållen sannolikt att
börja spendera mer ivrigt, särskilt på tjänster som inte var tillgängliga under nedstängningarna. De
baltiska hushållen har samlat på sig stora besparingar, vilket illustreras av de ökade bankinsättningarna, och vi förväntar oss att åtminstone en del av dessa besparingar kommer att lyfta den
inhemska efterfrågan ytterligare senare i år och under 2022. Visserligen är det främst hushåll med
högre inkomster som har ökat sitt sparande då de i större utsträckning fått behålla sina jobb och
inkomster, samtidigt som de hade färre möjligheter att konsumera fritidstjänster. Detta innebär att
effekten av de ökade besparingarna på den totala inhemska efterfrågan inte bör överdrivas – en stor
del av besparingarna kan fortsätta att sparas, investeras i fastigheter eller spenderas på till exempel
utlandssemestrar.
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Alla tre baltiska länder fortsätter att stödja sina ekonomier med en expansiv finanspolitik – underskottet i den offentliga sektorn kommer att överstiga 5 procent i år, där Lettland och Estland till och
med ökar sina underskott jämfört med 2020. Det finanspolitiska stödet kommer dock att avta framöver men vi förväntar oss inte att budgetarna är i balans förrän i mitten av decenniet. Även om riktat
stöd fortfarande är nödvändigt finns det en påtaglig risk för överhettning i alla de tre baltiska länderna på medellång sikt – särskilt i sektorer som sannolikt kommer att få ta del av EU-medel, till exempel byggsektorn. Inflationen kommer att öka i år på grund av baseffekter, högre transportkostnader och råvarupriser. En stigande ekonomisk aktivitet och fortsatt starka löneökningar kommer att
driva upp prisnivån ytterligare. Vi räknar med att inflationen accelererar till närmare 3 procent under
2022.

Den snabba ökningen av smittspridningen i Estland i februari tvingade regeringen att vidta hårdare
restriktioner – något vi inte förutsåg i vår tidigare prognos. Ungefär 75 procent av ekonomin
påverkas emellertid inte i så stor utsträckning, medan resten av ekonomin lider av restriktionerna och
minskad turism. Denna våg av smittspridning nådde sin kulmen först i mitten av mars, och
återhämtningen kommer därför att ta tid. Vi förväntar oss att regeringen kommer att börja lätta på
restriktionerna i maj, även om det finns risk för mer långvariga restriktioner fram till sommaren.
Exporten av varor, som motsvarar nästan hälften av Estlands BNP, har ökat sedan september förra
året, främst drivet av elektroniska produkter och skifferoljeprodukter. Detaljhandeln har uppvisat en
stark och stadig tillväxt sedan maj förra året, men den kommer att drabbas av ett bakslag på grund
av restriktionerna. Pensionsreformen kommer att påverka BNP-tillväxten i större utsträckning än vi
förväntade oss i våra tidigare prognoser. Detta eftersom 20 procent av deltagarna i pensionssystemet redan i år förväntas ta ut 1 miljard euro av de fonderade medlen, motsvarande 3,7 procent av
2021 års BNP. En stor del av dessa medel förväntas gå till konsumtion och fastighetsinvesteringar. Vi
förväntar oss att reformen fortsätter att ha en tillfällig men betydande effekt även under 2022.
Estland har planerat stora investeringar i infrastruktur och lokaler. Andelen offentliga investeringar i
BNP kommer att öka under prognosperioden. De stora finanspolitiska stimulanserna ökar risken för
överhettning, särskilt inom byggsektorn. Volkswagen Group har gjort stora mjukvaruinvesteringar i
sitt estniska dotterbolag, som på sikt väntas bidra till ökad produktion och export. Men för
närvarande har dessa transaktioner en neutral inverkan på BNP, eftersom importen ökade vilket
därmed påverkar handelsbalansen.
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Smittspridningen i Lettland har minskat sedan januari, men är fortfarande på en hög nivå. Det har
varit hårda restriktioner ända sedan slutet av förra året, om än med vissa lättnader på senare tid.
Befolkningen är av förklarliga skäl trött och missnöjd. Vaccinationsprogrammet är mycket dåligt skött
och vaccinationstakten är bland de lägsta i hela Europa. Hushållens förtroende är på ganska låga
nivåer och detaljhandeln inledde året svagt. Hushållens konsumtion är därmed fortfarande en svag
punkt. Den andra virusvågen har också påverkat arbetsmarknaden. Arbetslösheten ökade betydligt
på grund av säsongseffekter under årets två första månader.
Alla nyheter är dock inte dåliga - arbetslösheten har börjat minska från mitten av mars. Efter ett
mycket starkt slut på 2020 har tillverkningsindustrin, varuexporten och exportorder hållits uppe
ganska bra. Minskningen av tjänsteexporten i början av 2021 är dessutom betydligt mindre än vad
som observerades under större delen av 2020, eftersom baseffekterna av de minskade ryska
transittransporterna avtar. Sist men inte minst – Swedbanks kortdata visar en uppåtgående trend i
privatkonsumtionen tack vare att kunder och företag anpassar sig, och vissa restriktioner lättades.
Den långsamma vaccinationstakten och spridningen av nya mutationer talar för att restriktionerna
kan behöva vara kvar längre än väntat. Såväl hushåll och företag som staten anpassar sig dock
snabbt till nya utmaningar under virustider. Det statliga stödet har utökats och budgetunderskottet
väntas bli större i år än i 2020. Vissa politiska åtgärder har till och med utlöst frågor om huruvida
stödet nu är för generöst.
Löneökningarna var fortsatt mycket starka under hela 2020 och kommer att förbli så under 2021
(6,5 procent), med stöd av en höjning av minimilönen. Hushållens insättningar på bankkonton
fortsätter att öka, även om det framför allt tycks vara bland hushåll med högre inkomster. När
restriktionerna kan lättas är det sannolikt att den uppdämda efterfrågan leder till att den ekonomiska
aktiviteten ökar. BNP-tillväxten beräknas uppgå till 3,1 procent i år och förväntas nå 5,5 procent
2022.
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Efter att förra året ha haft den minsta ekonomiska nedgången bland euroområdets medlemsländer
fortsätter Litauens ekonomi att undvika de värsta effekterna av pandemin och
nedstängningsåtgärderna. Även om restauranger, gym och många andra kontaktnära tjänster
fortsatt är stängda och beroende av stöd från regeringen för att överleva, fortsätter resten av
ekonomin att blomstra. Under årets första två månader var detaljhandeln bara 2,2 procent lägre än
för ett år sedan, medan cateringverksamheten fortfarande ligger 55 procent under nivån före krisen
(nedgången mildras emellertid av ökningen av mat för avhämtning).
Pandemin och de utdragna nedstängningsåtgärderna återspeglas inte i det totala företags- och
konsumentförtroendet eller i viljan att köpa till exempel fastigheter. Under de senaste månaderna
har förtroendet i alla sektorer stigit, konsumenternas förtroende har ökat och ligger över det
långsiktiga genomsnittet. Samtidigt är det övergripande ekonomiska sentimentet redan nära nivån
före krisen. Stämningsläget kommer sannolikt att stärkas ytterligare tack vare en framgångsrik och
accelererande vaccinationsprocess, vilket bör möjliggöra att Litauen kan öppna upp samhället och att
tillväxten breddas redan i sommar. Sedan pandemins början har hushållens insättningar på
bankkonton ökat med 3 miljarder euro, eller med mer än 20 procent. En del av dessa ökade
besparingar investeras redan ivrigt i fastigheter, men vi förväntar oss att de också bidrar till en ökad
konsumtion senare i år och under 2022.
Under årets två första månader var exporten av varor med litauiskt ursprung (med undantag för
raffinerade petroleumprodukter) 13,8 procent högre än för ett år sedan, främst med stöd av mycket
större exporter av kemiska och farmaceutiska produkter samt spannmål. I slutet av förra året
öppnade Thermo Fisher Scientific en ny fabrik som tillverkar reagenser för mRNR-vacciner. Detta har
fyrdubblat exporten av kemiska produkter och förändrat strukturen över de viktigaste
exportmarknaderna – USA är nu den näst största exportmarknaden (för varor av nationellt ursprung,
exklusive raffinerade petroleumprodukter).
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