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Förväntningarna på 2021 är höga. Vaccinationer genomförs på bred front, om än långsamt och i 

varierande grad mellan länder, vilket så småningom kommer att tämja coronavirusets envisa 

framfart. Detta möjliggör i sin tur en lättnad av de nuvarande restriktionerna och en ekonomisk 

återhämtning. 

Återhämtningen får fortsatt stöd från den expansiva ekonomiska politiken. I takt med att pandemin 

klingar av kommer de akuta krisåtgärderna ersättas med en bredare stimulanspolitik. I USA klubbade 

kongressen igenom ett andra krispaket i december och den nytillträdda administrationen arbetar för 

fullt med att sjösätta flera nya åtgärder. EU-budgeten för de kommande åren och 

återhämtningsfonden har till slut godkänts i samtliga instanser. Därtill tillkommer den än viktigare 

nationella finanspolitiken, som i de flesta EU-länderna väntas förbli expansiv. Samtidigt fortsätter 

centralbankerna att stimulera genom att hålla nere ränteläget och använda sina balansräkningar. 

Även om det finns fog för optimism är COVID-19-situationen under inledningen av året fortfarande 

allvarlig. Smittspridningen är fortfarande hög i de flesta EU-länderna, även i Norden och Baltikum. 

Flera restriktioner för att stävja spridningen kvarstår, vilket håller tillbaka den ekonomiska 

utvecklingen i början av året.  
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Vi förväntar oss att de flesta restriktionerna gradvis mildras eller tas bort och att de mest strikta 

åtgärderna kommer att vara borta i de flesta länder under andra kvartalet. Vid det läget väntas en 

betydande del av befolkningen ha vaccinerats och spridningen av coronaviruset bör vara begränsad. 

Därutöver antas säsongen som sådan dämpa virusets framfart i vår del av världen, se vidare 

"Antaganden om pandemin" nedan.  

Med färre restriktioner och en ökad riskaptit väntas en uppgång i den globala ekonomiska aktiviteten 

från andra kvartalet och framåt. Vi förutspår en global BNP-tillväxt på 4,7 procent i år, vilket innebär 

att den ekonomiska aktiviteten kommer att nå sin förkrisnivå någon gång under hösten. Att nå den 

trendtillväxt som rådde före COVID-19 och en fullständig återhämtning på arbetsmarknaderna 

kommer dock att ta längre tid. I flera viktiga avseenden kommer den globala ekonomin alltså inte att 

läka helt under prognoshorisonten. Tillväxten kommer att drivas av en återhämtning inom 

tjänstesektorn, medan tillverkningsindustrin förväntas bibehålla sin snabba tillväxttakt. 

 

 

Under andra kvartalet i år förväntas de flesta virusrelaterade restriktioner ha lättats på eller tagits 

bort helt. Detta beräknas kunna ske eftersom spridningen av coronaviruset då väntas vara lägre tack 

vare att:  

 En stor del av befolkningen har immunitet  

Immunitet som följer av att många antingen har vaccinerats eller haft sjukdomen. Andelen immuna 

bland äldre och andra riskgrupper förväntas bli ännu högre eftersom dessa prioriteras under 

vaccinationen, vilket kan lätta på trycket för sjukvården avsevärt och därmed möjliggöra att 

restriktionerna successivt dras tillbaka. 

 Säsongen blir mer gynnsam  

Mycket är fortfarande okänt kring spridningen av coronaviruset, men 2020 avtog smittspridningen 

betydligt i Europa och USA under senvåren/sommaren och en liknande effekt förutspås för 2021. Det 

kan inte uteslutas att ytterligare en våg kommer tillbaka senare under året, men vid det laget antas 

en tillräckligt stor del av befolkningen vara immun, vilket gör att smittspridningen förblir låg och att 

restriktioner om fysisk distansering uteblir.  

Det finns dock en tydlig risk för att vaccinationen inte kommer att gå enligt plan och nedåtrisker 

dominerar vår prognos, vilket diskuterats mer djupgående på sidan 14.
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Förra året präglades av ekonomiska skillnader i euroområdet. Flera länder som Italien och Spanien, 

som redan före krisen hade ett utsatt ekonomiskt läge, drabbades särskilt hårt av både omfattande 

smittspridning och minskad turism. Samtidigt gynnades Tyskland av en snabb återhämtning i den 

globala tillverkningsindustrin och en relativt dämpad virusspridning under den första vågen. Detta 

ledde till ökade skillnader mellan euroländerna. 

Dessutom präglades euroområdet av en splittrad utveckling mellan olika sektorer. 

Bostadsmarknaden och detaljhandeln utvecklades väl i de flesta länderna under hela krisen. 

Tillverkningsindustrin noterade en kraftig nedgång i början av pandemin men återhämtade sig sedan 

snabbt. Flera delar av tjänstesektorn, som är beroende av fysisk närhet, drabbades dock hårt och 

situationen är fortsatt tuff.

Årlig BNP-tillväxt under de tre första kvartalen 2020, procent; EU-genomsnitt -7,4 procent 

Källor: Swedbank Analys & Macrobond. 
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Framöver förväntar vi oss att dessa klyftor mellan länder och sektorer åtminstone delvis minskar och 

att utvecklingen blir mer likartad. Tjänstesektorn förväntas vara drivande i återhämtningen, vilket 

kommer att gynna de länder som är mer beroende av turism och andra tjänsteindustrier. Vi förväntar 

oss därför en BNP-tillväxt på 4,0 procent respektive 4,7 procent i Italien och Spanien för 2021. Det 

kan jämföras med genomsnittet för euroområdet och Tyskland på 3,5 respektive 3,1 procent. 

Såväl den nationella som EU:s gemensamma finanspolitik förväntas stödja återhämtningen. EU:s 

återhämtningsfond (NGEU) uppgår till 5 procent av euroområdets BNP och beräknas dela ut pengar 

under perioden 2021–2026. Fonden kommer att bidra till återhämtningen för den ekonomiska 

utvecklingen men i en ganska blygsam omfattning. Enligt ECB:s beräkningar skulle fonden kunna öka 

BNP med 1,5 procent fram till 2026 om medlen används till produktiva investeringar. Det innebär i 

bästa fall ett bidrag till BNP-tillväxten på blygsamma 0,2–0,3 procentenheter i genomsnitt per år 

fram till 2026. Detta innebär att den nationella finans- och strukturpolitiken fortfarande är 

betydelsefull för utvecklingen. 

Penningpolitiken förblir också stöttande. Vid det senaste penningpolitiska mötet i december 2020 

vidtog den europeiska centralbanken flera åtgärder för att stödja återhämtningen samtidigt som de 

signalerade att obligationsköpen kommer att pågå i åtminstone ytterligare ett år (kvartal 1 2022). 

Vår prognos är att ECB lämnar styrräntorna oförändrade och fortsätter med sina obligationsköp 

under hela prognosperioden. 

Den brittiska ekonomin tyngs av smittspridning och nationell nedstängning, den tredje i ordningen. 

Samtidigt har vaccineringen kommit igång förhållandevis tidigt, vilket talar för att den ekonomiska 

återhämtningen kan komma före andra länder. Nedgången i ekonomin har delvis motverkats av en 

expansiv finanspolitik, men statsskulden är hög och vi räknar inte med stora finanspolitiska 

stimulanser framöver. Bank of England har utökat tillgångsköpen och utreder också möjligheten att 

införa negativ styrränta. Vi tror dock inte att detta förverkligas, men fler stimulansåtgärder kan följa 

när inflationsmålet åter hamnar i fokus.  

I och med att ett handelsavtal slöts med EU strax före årsskiftet undveks en hård brexit. En 

fullständig ratificering återstår men en provisorisk tillämpning sker sedan årsskiftet. Avtalet med EU 

förväntas också underlätta handelsavtal med andra länder, vilket kommer att dämpa de negativa 

effekterna av utträdet. Tullar och kvoter i varuhandeln undviks enligt avtalet, men andra omfattande 

handelshinder med EU har likväl tillkommit. På kort sikt räknar vi med vissa handelsstörningar och på 

längre sikt väntas handeln med EU-länderna minska i kölvattnet av brexit. 



USA 

Swedbank Economic Outlook | Januari 2021 | 11 

Efter en snabb ekonomisk återhämtning under tredje kvartalet 2020 har den tilltagande spridningen 

av viruset och restriktionerna om fysisk distansering dämpat den ekonomiska aktiviteten under de 

senaste veckorna. Som i många andra länder är den ekonomiska utvecklingen tudelad. Medan en stor 

del av tillverkningsindustrin växer i stadig takt kämpar den viktiga tjänstesektorn.

Finanspolitiken förväntas vara stödjande under hela prognosperioden. Då det demokratiska partiet 

fått kontroll över kongressen blir det lättare för Bidenadministrationen att genomföra mer 

stödåtgärder. Men majoriteten i kongressen är hårfin och vissa förslag kommer vara svårt att få 

igenom. Kortsiktiga stimulanser för att stödja ekonomin kommer förmodligen att vara lättare att 

driva igenom än andra punkter på Bidens dagordning, såsom Bidens gröna investeringsplan eller 

större satsningar av den allmänna sjukvården som finansieras via ökade skatter.  

Riktade stimulanser till hushållen kommer att vara viktiga framöver. Det finanspolitiska paketet på 

900 miljarder dollar, som slutligen godkändes av kongressen i december, omfattar checkar till 

hushållen och utökad arbetslöshetsersättning. Detta paket är dock mycket mindre än det första 

stimulanspaket som släpptes tidigare under 2020 och det ger enbart stöd under första kvartalet i år. 

 

Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve (Fed), är långt ifrån att nå sitt dubbla mål på 

2 procents inflation på längre sikt och full sysselsättning. Medan marknadsbaserade 

inflationsförväntningar på senare tid har legat över målet, är den faktiska inflationen fortfarande 

mycket låg. I december låg tjänsteinflationen på 1,6 procent, det lägsta utfallet på nästan ett 

decennium. Fed vill se en bred förbättring på arbetsmarknaden och för närvarande är de inte nära 

måluppfyllelsen om full sysselsättning. Arbetslösheten fortsatte att minska markant under det tredje 

kvartalet 2020, men den är fortfarande nästan dubbelt så hög som före krisen. Både 

arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningsgraden ligger dessutom fortfarande långt under 

nivåerna före krisen.  
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Även om vi förväntar oss att både inflationen och sysselsättningen kommer att stiga under 

prognoshorisonten kommer det att ta tid att nå förkrisnivåerna när det gäller 

arbetskraftsdeltagande och sysselsättningsgrad. Dessutom innebär Fed:s nya inflationsmål att 

inflationen tillåts överstiga 2 procent, om prisökningstakten under en period legat under målnivån 

(det är den genomsnittliga inflationstakten som ska uppgå till 2 procent).  

Sammantaget förväntar vi oss att Fed kommer att behålla styrräntan oförändrad och fortsätta med 

tillgångsköpen under hela prognoshorisonten. Senare under 2022 förväntar vi oss dock att 

nettoköpen i värdepappersprogrammet gradvis minskar när arbetsmarknaden har förbättrats och 

inflationen stiger. 

En av fjolårets stora överraskningar var motståndskraften i den kinesiska ekonomin. Den kinesiska 

ekonomin lyckades växa under 2020, om än blygsamt jämfört med tidigare år, men imponerande i 

jämförelse med utvecklingen i omvärlden. En anledning till detta var att exporten klarat sig relativt 

bra genom krisen, först tack vare ökad efterfrågan på medicinsk utrustning och hemelektronik och 

senare den snabba återhämtningen i den globala varuhandeln. Störningarna i leveranskedjorna blev 

mindre än väntat och världshandeln kunde relativt fort ta igen nedgången under det andra kvartalet. 

Kinas export drivs nu av en bredare grupp av varor än under de första månaderna av krisen.  

Den nya administrationen i USA innebär att de omedelbara handels- och geopolitiska riskerna har 

minskat något. Men de djupa politiska klyftorna mellan Kina och USA kvarstår vilket innebär ett 

fortsatt spänt läge mellan länderna. Dessutom har Kinas dominans över global handel stärkts under 

krisen, vilket inte ses med blida ögon från amerikanarna, även om den dominansen bör minska med 

fortsatt global normalisering. Handelsavtalet mellan Asien och Stillahavsområdet (RCEP) förväntas 

ytterligare minska Kinas beroende av USA. Därtill ingick EU och Kina nyligen ett investeringsavtal.  
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Tillväxten är just nu hög men en avmattning väntas framöver. Den globala återhämtning som 

förutses under året drivs av ökad produktion och konsumtion av tjänster i takt med att pandemin 

klingar av, samtidigt som tillväxten i varuproduktionen normaliseras. Detta innebär att den kinesiska 

ekonomin inte kommer att få samma exportskjuts i framtiden. Smittfallen har igen sett en viss 

ökning i Kina. Lokala restriktioner och mindre resande än normalt under det kinesiska nyåret kommer 

att tynga konsumtionen under första kvartalet, men vi räknar med att en mer omfattande 

smittspridning och nedstängningar undviks. Paradoxalt nog är det även möjligt att tillväxten stöds 

av att färre arbetare reser till hemtrakten under kinesiskt nyår och fabrikerna kan hållas igång. 

Kinas ledning väntas senare under året vidta åtgärder för att bekämpa de finansiella riskerna i landet. 

Regleringar på fastighetsmarknaden och en nedtrappning av stimulanserna kommer att leda till att 

tillväxten bromsar in 2021. På lång sikt tyngs tillväxtpotentialen av flera faktorer, såsom en åldrande 

befolkning, och ledarskapet fortsätter att rikta in sig på strukturreformer. Trots detta förväntar vi oss 

att nästa femårsplan kommer att innehålla ett mål för BNP-tillväxten på cirka 5 procent.
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I vår prognos antas smittspridningen vara låg från andra kvartalet 2021, vilket innebär att ekonomin 

då kan inleda en återhämtning. Detta scenario bedömer vi som mest sannolikt. Flera faktorer kan 

äventyra denna prognos, men den största risken på kort sikt är förknippad med virus och vaccin. 

Riskbilden kring vaccineringen är asymmetrisk i den mening att det är mer sannolikt med en sämre 

utveckling än en bättre. Det kan inte uteslutas att vaccineringen misslyckas, exempelvis till följd av 

att allvarliga biverkningar upptäcks eller att viruset muterar så att framtagna vaccin fungerar sämre. 

Logistiska utmaningar kan också göra att det tar lång tid innan en tillräckligt stor del av befolkningen 

är vaccinerad så att restriktionerna kan mildras. Detta skulle inte bara skjuta den ekonomiska 

återhämtningen i sank utan sannolikt också förvärra nedgången. Anledningen är att flera företag kan 

överleva, om än ofta med hjälp av statliga stöd, en kortvarig kris. Men ju längre tid som går når allt 

fler företag en smärtgräns där konkurser blir oundvikliga. Detta skulle i sin tur kunna skapa finansiell 

stress, inte minst i länder där bankernas situation redan är bekymmersam. 

Risker förknippade med hög inflation, stigande räntor eller den ökade offentliga skuldsättningen 

bedöms vara små under prognosperioden, men kan öka längre fram. Strukturella faktorer tyder på att 

de globala räntorna kommer att förbli låga. Om de skulle stiga mer än väntat kan det skapa en viss 

turbulens på finansmarknaderna, men det borde i så fall vara kortvarigt då centralbankerna kommer 

att agera. Centralbankerna förväntas stödja återhämtningen genom fortsatt gynnsamma finansiella 

villkor och genom att hålla nere kostnaderna för finansiering av statsskulden. Någon målkonflikt för 

centralbankerna som skulle kunna äventyra detta är svår att se. Det globala inflationstrycket är för 

närvarande mycket lågt – i euroområdet faktiskt det lägsta någonsin – och få faktorer tyder på att en 

mer bestående uppåtgående inflationstrend är nära förestående. Möjliga inflationsrisker ligger 

troligtvis bortom vår prognoshorisont. Under våren kommer inflationen att stiga i flera länder som en 

följd av de fallande energipriserna för ett år sedan. Detta är dock inget som väntas påverka 

penningpolitiken.  

Flera politiska och geopolitiska risker kan uppstå under prognosperioden. Situationen mellan USA och 

Kina är fortfarande spänd. I Tyskland väntar ett parlamentsval senare i år och förbundskansler 

Angela Merkel, en drivande kraft i EU, är på väg att lämna politiken. Frankrike går till valurnorna 2022 

och frågan är om den EU-vänlige och liberala presidenten Emanuel Macron får förnyat förtroende. 

Spänningarna i Storbritannien kring Nordirland eller Skottland kan förväntas öka, och i flera länder 

lär inrikespolitiska motsättningar om pandemihanteringen sannolikt följa när krisen har lagt sig.  

Om de politiska riskerna inträffar påverkar de sannolikt den globala utvecklingen negativt på lång 

sikt. Det är dock svårt att se, även om en eller flera av dessa risker förverkligas, att de kommer att ha 

någon större inverkan på makroekonomin 2021 eller 2022. Som vanligt är det väl snarast de okända 

riskerna (svarta svanar) som kan äventyra prognosen.
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I takt med att den ekonomiska återhämtningen tar fart förväntar vi oss att räntorna på 

statsobligationer kommer att stiga något från nuvarande mycket låga nivåer. Detta återspeglar 

förväntningar om att penningpolitiken så småningom kommer att bli mindre expansiv, även om 

centralbankerna har signalerat breda stimulanser under många år. Stora offentliga underskott 

innebär ett ökat utbud av statsobligationer och ett tryck uppåt på räntor, även om detta alltjämt 

motverkas av centralbankernas stora köpprogram.  

Både Fed och ECB har tydligt sagt att de kommer att stötta återhämtningen genom att hålla de 

finansiella förhållandena gynnsamma. Alltför snabba ökningar av obligationsräntorna skulle kunna 

äventyra återhämtningen. Vi förväntar oss att Fed och ECB fortsätter sina obligationsköp i ungefär 

nuvarande takt långt in på nästa år, vilket kommer att begränsa ökningen av obligationsräntorna. 

Ränteuppgången kommer också att begränsas av andra, mer strukturella globala trender såsom 

fortsatt högt sparande och dämpade investeringar. 

Utvecklingen på kreditmarknaden för företag har varit dramatisk under pandemin. Inledningsvis frös 

kreditmarknaden och riskpremier för företagsobligationer (kreditspreadar) sköt i höjden. 

Centralbankernas snabba åtgärder gav dock resultat och spreadarna har i stort sett fallit tillbaka till 

nivåerna före pandemin. Marknadsvillkoren för företag med hög kreditvärdighet (s.k. investment 

grade) är för närvarande mycket gynnsamma. I vårt huvudscenario förväntas förhållandena förbli 

gynnsamma under prognosperioden med stöd från den ekonomiska återhämtningen och 

centralbankernas stimulanser. 

Marknadsvillkoren för företag med lägre kreditvärdighet (s.k. high yield) är också relativt goda men 

kreditspreadarna är fortfarande högre än de var före pandemin. Vår grundsyn är att kreditspreadarna 

fortsätter att minska även för dessa företag, men de är betydligt mer utsatta om återhämtningen 

skulle tappa kraft, vilket skulle kunna utlösa en ny våg av konkurser.  

Förra året präglades av stora rörelser på valutamarknaden. Den amerikanska dollarn stärktes i början 

av året, särskilt under mars då coronakrisen eskalerade, men har sedan dess utvecklats mycket svagt. 

Mellan mars och december försvagades dollarn med 11 procent i handelsvägda termer och med 14 

procent mot euron.  
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Generellt sett försvagades dollarn när det allmänna risksentimentet på finansmarknaderna 

förbättrades, exempelvis när det kom nyheter om att det gjorts framsteg inom vaccinutvecklingen. 

Mot bakgrund av den förväntade återhämtningen i ekonomin, och fortsatta stöd från 

centralbankerna, förutser flera investerare ett fortsatt gott risksentiment och ytterligare 

försvagning av dollarn. Vi delar denna vy men ser bara utrymme för en mindre försvagning av dollarn 

eftersom vi bedömer att marknaden redan till stor del prisat in detta. Dessutom skulle dollarn kunna 

stärkas om de amerikanska räntorna fortsätter att öka, särskilt räntor med kortare löptid. 

Förra året handlades den svenska kronan till stor del omvänt mot dollarn, det vill säga den stärktes 

då risksentimentet förbättrades och vice versa. Faktum är att kronan var den valuta som utvecklades 

starkast mot dollarn under året. Kronstyrkan har också överraskat Riksbanken. I handelsviktade 

termer (KIX) har kronan redan nått den nivå som Riksbanken förväntar sig 2023 att döma av 

novemberprognosen. Från botten i mars stärktes kronan med 12 procent fram till december 2020, 

bland annat med stöd av en relativt stark global industrikonjunktur och en stödjande riskmiljö på 

finansmarknaderna.  

Fortsatt återhämtning och ett fortsatt positivt globalt risksentiment ger utrymme för den svenska 

kronan att stärkas ytterligare något. Vår prognos innebär att EURSEK och USDSEK är 9,9 respektive 

7,9 mot slutet av året. En ännu starkare växelkurs kan inte uteslutas, men en alltför snabb 

kronförstärkning kommer att möta mothugg från Riksbanken, eftersom det annars riskerar att 

försvåra inflationsmåluppfyllelsen.  

 

Den norska kronan hade ett ännu mer turbulent 2020. Efter en aldrig tidigare skådad kollaps under 

det första kvartalet har den norska kronan gradvis återhämtat sig till nivåerna före pandemin mot 

både dollarn och euron. Dock var förstärkningen inte lika stor som för den svenska kronan och 

NOKSEK handlas fortfarande på lägre nivåer än före krisen. Utrymmet för en starkare norsk krona 

framöver är dock större än för svensk dito. Vi förväntar oss att Norges Bank höjer räntan redan i 

höst, långt före andra centralbanker, vilket bör stödja den norska kronan. Den starka globala 

industrikonjunkturen bör också bidra till ett högre oljepris, vilket är positivt för den norska kronan. 
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Förra året togs flera stora steg i EU:s miljöpolitik: investeringsplanen i EU:s Gröna Giv annonserades, 

och medlemsstaterna enades om en gemensam grön taxonomi. EU:s återhämtningsfond och 

långtidsbudget godkändes, inklusive närmare 550 miljarder euro i finansiering till klimatsatsningar. 

Slutligen enades medlemsstaterna om att öka utsläppsmålet för 2030 från en minskning av 

växthusgasutsläppen på 40 till 55 procent jämfört med 1990 års nivåer. Även om endast en liten del 

av krisstöden som aviserats globalt kan klassificeras som gröna, har EU gått i täten: inklusive EU:s 

långtidsbudget och återhämtningsfond står EU och dess medlemsstater tillsammans för cirka 90 

procent av de globala gröna stimulanserna enligt BNEF:s data. I EU är de gröna stimulanserna också 

fem gånger så stora som stöd till koldioxidintensiva sektorer. 

Det finns redan bevis på att EU:s politik haft påtagliga effekter: kolkraftsproduktionen i EU minskade 

med 23 procent under 2019 enligt IEA, som uppskattar en liknande nedgång 2020. Priset på 

utsläppsrätter i EU:s utsläppshandelssystem EU ETS steg från omkring 25 euro per ton koldioxid till 

33 euro förra året till följd av EU:s ökade klimatambition, efter en initial nedgång orsakad av krisen. 

Investeringar i förnybar energi ökade, med stora utgifter för vind- och solenergi enligt BNEF-data på 

15 EU-länder. Emissionerna av gröna obligationer i EU steg till rekordnivåer under 2020. 

 

År 2021 kommer att bli minst lika viktigt. Viktiga beslut fattades förra året men i år avgörs 

implementeringen. Under det andra kvartalet kommer EU-kommissionen att publicera förslag om 

revideringar av EU:s klimat- och energilagstiftning i linje med det nya utsläppsmålet för 2030. Detta 

gäller EU:s utsläppshandelssystem och en mängd andra regleringar såsom utsläppsstandarder för 

fordon och flera olika energidirektiv. Förslag gällande EU:s strategi för cirkulär ekonomi kommer 

också att läggas fram i år. 
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Datum (preliminärt) Händelse 

Fördröjd (TBA) Grön taxonomi: tekniska riktlinjer (klimat) 

30 april  EU:s återhämtningsfond (RRF): deadline för medlemsstaternas planer  

Q2 

Förslag till de flesta lagrevideringarna i samband med nytt utsläppsmål 2030 

EU:s utsläppshandelssystem EU ETS: Förslag till reformer 

Förslag till EU:s standard för gröna obligationer 

Juni Grön taxonomi: detaljerade instruktioner för offentliggörande  

Mitten av 2021 ECB: förväntad avslutning av strategisk översyn 

Augusti Medlemsstaterna kan börja få medel från återhämtningsfonden (10 procent andel) 

26 september Tysklands förbundsdagsval (Miljöpartiet kan bli en del av regeringen) 

Q4 
Revidering av regelverket för gasmarknaden 

Revidering av direktivet om byggnaders energiprestanda 

31 december 
Deadline för en rapport om potentiell "brun" och social taxonomi 

Grön taxonomi: tekniska riktlinjer för återstående områden 

1 januari 2022 Grön taxonomi: rapporteringskrav på klimat börjar gälla 

 

Som en del av EU ETS-reformer kommer antalet nya utsläppsrätter som läggs till systemet varje år 

sannolikt minskas, vilket skulle driva upp koldioxidpriset. De planerade reformerna omfattar också 

införandet av sjöfart i systemet och en så kallad koldioxidtull (BCA), vilket skulle innebära en avgift på 

importvarornas koldioxidutsläpp. Dessa förslag kan få viktiga geopolitiska konsekvenser eftersom 

handelspartner, inte minst Kina, sannolikt kommer att motsätta sig dem. Att nå en överenskommelse 

om reformerna kommer att bli tufft. I frånvaron av stora besvikelser kommer dock priset på koldioxid 

sannolikt att stiga ytterligare. Kol kommer därför fortsätta att drivas ut ur EU:s energisektor. 

 

Senast i april måste alla medlemsstater lägga fram planer för projekt som ska finansieras från EU:s 

återhämtningsfond. 39 procent av stödet ska gå till klimatsatsningar. 10 procent av pengarna kan 

komma att betalas ut redan i slutet av sommaren och resten i halvårsvisa uppföljningar fram till 
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2026. Finansieringen får användas till redan aviserade satsningar från 2020, så allt kommer inte att 

gå till nya projekt. Den svenska regeringen planerar till exempel att använda sin andel av fonden på 

redan aviserade projekt. Ändå kommer återhämtningsfonden och EU:s långtidsbudget att stödja 

gröna investeringar, särskilt i de mindre rika länderna. Ett uppsving i emissionerna av gröna 

obligationer kommer att bestå, med ett stort lyft från EU:s planerade gröna obligationer. 

Kommissionen kommer också att publicera ett förslag till EU-standard för gröna obligationer. 

 

Syftet med EU:s gröna taxonomi är att ge gemensamma definitioner till gröna investeringar. År 2022 

måste alla företag som är listade i EU med fler än 500 anställda börja redovisa sin verksamhet enligt 

taxonomin. Aktörer på finansmarknaden måste också börja rapportera de "gröna" andelarna av sina 

investeringsprodukter. Kommissionen skulle ha presenterat tekniska kriterier om de klimatrelaterade 

delarna av taxonomin vid årsskiftet, men detta har försenats. Detaljerna om återstående områden, 

såsom föroreningar och biologisk mångfald, ska bli klara i år. 

Taxonomin kommer sannolikt att förstärka de befintliga marknadstrenderna mot gröna 

investeringar, vilket sänker finansieringskostnaderna för dessa sektorer. De detaljerade kriterierna 

kommer dock också att utesluta vissa investeringar som för närvarande stämplas som gröna. 

Framöver kommer taxonomin att användas av investerare, kreditinstitut och sannolikt ECB och andra 

centralbanker i sin screening för gröna investeringar. Det kan därför kommat att orsaka avsevärda 

rörelser i tillgångspriserna över tiden. Kommissionen analyserar även en potentiell social taxonomi 

och en "brun" taxonomi på miljöskadliga investeringar. I och med att ECB:s strategiska översyn 

offentliggörs i år kommer centralbankernas klimatåtgärder också att ligga högt upp på agendan.  

I år kommer politikernas fokus att flyttas från krisen till återhämtningen. I vissa länder kan detta 

komma att innebära ytterligare finansiering till gröna investeringar, medan oron över den offentliga 

sektorns finanser kan innebära att stödet kommer att torka upp i andra länder. Politiska splittringar 

mellan medlemsstaterna riskerar att blossa upp och det kommer att bli svårt att nå överenskommelse 

om miljöpolitiken utan löften om stora EU-medel. Förhoppningen är att fler medlemsstater börjar se 

ekonomiska fördelar kopplade till den gröna övergången. Samtidigt som EU:s gröna planer fortsätter 

att möta utmaningar bör man hålla i minnet att 2020 redan överträffade förväntningarna. 
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Coronapandemin har i vinter återigen fångat Sverige i sitt grepp med hård påfrestning för sjukvården 

och nya restriktioner som följd. Ekonomin verkar dock klara sig betydligt bättre under den andra än 

den första smittvågen och nedgången i BNP för helåret 2020 stannade på 3 procent. Under slutet av 

2020 fick vi en ny svacka och inledningen av 2021 väntas också bli svag men vi förutser att den 

ekonomiska återhämtningen åter får styrka under det andra kvartalet. En viktig förutsättning är att 

den vaccinering som nu inletts kan fortgå enligt plan men också att viruset tappar i styrka när våren 

nalkas, i likhet med i fjol. Vi har reviderat upp tillväxtutsikterna för i år till 3 procent. En bredare 

återhämtning dröjer till andra halvåret i år och tillväxten 2022 bedöms bli runt 3,5 procent.  

Arbetslösheten är hög och även om arbetsmarknaden klarat den andra smittvågen bättre stiger nu 

arbetslösheten åter något. Vändningen kommer att dröja ännu ett tag och arbetslösheten väntas 

förbli envist hög under de närmaste åren, inte minst långtidsarbetslösheten. Penningpolitiken förblir 

mycket expansiv med nollränta 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.  

Trots en besvärlig andra smittvåg står ekonomin emot relativt bra och fallet i den ekonomiska 

aktiviteten väntas bli betydligt mindre än under inledningen av coronapandemin. En anledning är att 

fallhöjden är lägre. Den ekonomiska aktiviteten var, trots en imponerande återhämtning under tredje 

kvartalet, cirka 2,5 procent lägre jämfört med samma period förra året. Dessutom har restriktionerna 

i många delar av världen inte varit riktigt lika omfattande som i våras samtidigt som den ekonomiska 

politiken är mycket expansiv.  

Men ekonomin är tudelad. Flera indikatorer pekar på att den ekonomiska aktiviteten, särskilt inom 

industrin, stod emot pandemins effekter under fjärde kvartalet. Inköpschefsindex för industrin 

fortsatte att stiga i december och pekar på att den ekonomiska återhämtningen i sektorn stärks 

ytterligare. Indikatorer för tjänstesektorn pekar däremot på en försvagning under kvartalet. Både 

konjunkturbarometern och inköpschefsindex visar en försämring i tjänstesektorn och 

korttransaktionsdata från Swedbank Pay visar att omsättningen i flera tjänstebranscher låg långt 

under fjolårets nivå i november och december.  

Vi räknar med att BNP nätt och jämnt ökade under det fjärde kvartalet och förutses krympa något 

under det första kvartalet i år, med betydande fall i vissa tjänstesektorer. När flertalet har vaccinerats 

under loppet av andra kvartalet räknar vi med att framför allt tjänstekonsumtionen, näringslivets 
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investeringar och offentlig konsumtion tar fart. Återhämtningen innebär att BNP är tillbaka på 

förkrisnivå under andra halvåret 2021.  

Efter en snabb ökning i antal anställda som drabbades av konkurser under inledningen av krisen låg 

antalet konkurser under flera månader under fjolårets nivå, vilket bland annat var en följd av 

stödpaketen till företagen. Under året ökade antal anställda i konkursade företag med 5 procent, 

medan antal företag som gick i konkurs minskade med 1 procent (det är alltså viktigt att inte bara 

följa statistiken med antal konkurser för att få en bild av utvecklingen). I december steg antalet 

konkurser igen över förra årets nivå och det finns en betydande risk att de kommer att förbli höga 

under den nu pågående andra smittvågen och framöver när stödpaketen fasas ut. 

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. 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 för hushållen. 

Hushållens sparande är högt efter förra årets ofrivilliga konsumtionsminskning och den positiva 

utvecklingen på börsen och bostadsmarknaden förbättrar ytterligare hushållens möjligheter för en 

rejäl konsumtionsökning de kommande åren.  

 

Arbetslösheten, som under den inledande pandemivågen i fjol steg med ett par procentenheter till 

9 procent, har under hösten planat ut strax under den nivån. Inbromsningen av ekonomin som vi sett 

i vinter gör att risken för en ytterligare något högre arbetslöshet fram till vårkanten överväger, men 

inte alls i den utsträckning som vi såg förra året. Under prognosperioden sjunker arbetslösheten 

långsamt ner till knappt 8 procent i slutet av 2022.  

Korttidspermitteringarna har räddat många från arbetslöshet och fler unga har inlett studier, främst 

högskolestudier men också i den kommunala vuxenskolan. Krisen innebär att ungdomar och 

nyanlända drabbas hårt, i synnerhet de med låg utbildning, och nu står ännu längre från möjligheten 

att få jobb samtidigt som långtidsarbetslösheten ökar.  
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Bostadsmarknaden utvecklades starkt under fjolåret, efter en mindre nedgång under inledningen av 

krisen. Förklaringarna till det är flera, men en kan vara att hushållen har omvärderat sitt 

bostadsbehov och 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. I takt med att coronaläget stabiliseras under 2021 och hushållens 

konsumtionsmönster normaliseras bedömer vi att prisökningarna under de kommande åren gradvis 

dämpas och uppgår till omkring 5 procent per år. Läs mer om detta i fördjupningen på sida 31. 

Den ekonomiska politiken har varit mycket expansiv under krisen, en inriktning som vi tror fortsätter 

under prognosperioden. Under 2020 infördes flera program för att överbrygga krisen för näringslivet 

och stötta sysselsättningen. Framför allt gav tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och 

korttidspermitteringar snabbt stöd till företagen medan andra stöd, såsom omställningsstödet och 

hyresstödet, tog betydligt längre tid och har använts i mycket mindre utsträckning än beräknat, läs 

mer i fördjupningen på sidan 24. Regeringen har aviserat att flera av stöden förlängs för att 

motverka de ekonomiska effekterna av den andra smittvågen. Men stöden kommer att finnas 

tillgängliga att söka som tidigast i februari, vilket innebär att utbetalning till företagen sker flera 

månader efter omsättningstappen inleddes. Det finns därför en risk att sysselsättningen minskar och 

att antalet konkurser ökar när stöden dröjer.  

Sedan budgetpropositionen för 2021 har regeringen lagt fram två ändringsbudgetar och aviserat 

fler åtgärder för sammantaget 55 mdkr. Vi räknar med att kostnaderna för stöd till företag, som 

utgör merparten av de nya satsningarna, blir lägre än regeringens beräkningar medan kostnader för 

uppskjuten vård, sjukkostnader och vaccin blir högre. Sammantaget räknar vi med 155 mdkr i 

ofinansierade åtgärder i år, vilket är mer än vår bedömning i november. Liksom i förra prognosen 

räknar vi även med ytterligare satsningar med 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. Det innebär att den offentliga sektorns 

finanser uppvisar ett underskott under prognosåren. Maastrichtskulden stiger till knappt 40 procent 

av BNP i år, vilket är lågt både i ett historiskt och internationellt perspektiv.  
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I takt med att coronapandemin pressas tillbaka och ekonomins återhämtning återfinner sin kraft 

kommer Riksbankens fokus att skifta från krisåtgärder till inflationsutvecklingen. 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. I november beslutade Riksbanken att utöka de coronarelaterade värdepappersköpen till 

totalt 700 mdkr och förlänga köpen t.o.m. hela det här året. Vi räknar med att Riksbanken kommer att 

avsluta nettoköpen vid årsskiftet men att de strävar efter ett oförändrat värdepappersinnehav under 

2022, dvs. att de återinvesterar förfallande obligationer.  

Riksbanken har lämnat reporäntan oförändrad på noll procent trots att inflationen ligger klart under 

inflationsmålet på 2 procent. Vid det senaste räntemötet i november vidhöll Riksbanken att en 

sänkning av reporäntan fortfarande är tänkbar. I takt med att den ekonomiska återhämtningen tar 

fart senare i år och under 2022 kommer fokuset på inflationsutvecklingen att bli allt viktigare. 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. Så länge inflationstrenden ändå pekar uppåt och 

de långsiktiga inflationsförväntningarna hålls stabila så tror vi att Riksbanken behåller reporäntan på 

noll procent under hela prognosperioden. En joker är den allt starkare kronan. En fortsatt snabb och 

stor kronförstärkning skulle göra det svårare för inflationen att öka till 2 procent och om de 

långsiktiga inflationsförväntningarna i ett sådant skede börjar sjunka längre under 2 procent tror vi 

att en räntesänkning kan bli aktuell.  
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Finanspolitiken är mycket expansiv runt om i världen i spåren av pandemin. Utöver extra resurser till 

sjukvården och för att motverka smittspridningen har omfattande stödpaket införts för att motverka 

de negativa ekonomiska effekterna.  

I de nordiska länderna har merparten av de hittills genomförda stödåtgärderna syftat till att bevara 

jobb, inkomster och att undvika företagskonkurser. Omfattningen av utbetalda stödåtgärder under 

2020 är relativt likartade i de nordiska länderna och sträcker sig från 1,5 till 1,8 procent av BNP.1 

Även om motsvarande siffror inte finns tillgängliga för länder utanför Norden indikerar en 

sammanställning från IMF att den totala omfattningen av åtgärder varit mindre än till exempel för 

euroområdet som helhet och USA.2 Mot bakgrund av de nordiska ländernas starka offentliga finanser, 

och därmed goda möjligheter att ge stöd, kan detta tyckas förvånande. En förklaring kan dock vara 

att de nordiska ländernas ekonomier inte drabbats lika hårt som flera andra länder. 

Stödåtgärderna är relativt lika i de nordiska länderna och flera av stöden har utformats för att 

ersätta företag för lönekostnader eller andra fasta kostnader. 

 
1 Sammanställningen bygger på data från regeringens hemsidor I Norge och Finland, Erhvervsstyrelsen i Danmark, 

Finansdepartementet i Sverige, ESV, MEAE, KELA, TYJ, Danmarks statistik och NAV. 
2 IMF Fiscal Monitor, oktober 2020.  
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Lägre lönekostnader genom tillfälliga permitteringar har varit en omfattande åtgärd i samtliga 

länder, men med lite olika utformning. Redan innan pandemin hade Finland, Norge och Danmark ett 

system på plats för korttidspermitteringar via arbetslöshetsförsäkringen och förra året gjordes 

systemet mer flexibelt och generöst. I Sverige, som inte hade ett sådant system på plats, infördes ett 

tillfälligt permitteringssystem där företag kan ansöka om kompensation för lönekostnader för 

anställda som går ner i arbetstid. Danmark införde även ett temporärt lönekompensationsprogram 

där arbetsgivare fick kompensation för merparten av lönekostnaderna när anställda gick ner i 

arbetstid med 100 procent. Utöver att ytterligare stötta företag sågs åtgärden också som ett sätt 

att stoppa smittspridningen när anställda helt stannar hemma från arbetet. 

I Sverige infördes även tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter under perioden från 

mars till juni medan Finland tillfälligt sänkte inbetalningarna till pensionssystemet.  

I alla nordiska länder utformades program för att ersätta fasta kostnader för företag med stora 

omsättningstapp. Generellt kompenseras företag med ett omsättningstapp högre än 30 procent för 

en viss andel av tappet, men villkoren varierar något mellan olika perioder och i de olika länderna. I 

Danmark gavs upp till 100 procent kompensation för företag som har behövt stänga till följd av 

restriktioner. Samtliga länder har också infört program för att kompensera inkomstbortfall för 

egenföretagare. Särskilt utsatta branscher har också kunnat få separata stöd. I Finland har 

exempelvis cateringverksamheter och restauranger kompenserats ytterligare medan kultur och sport 

samt arrangörer av inställda arrangemang har kunnat få särskilda stöd i flera länder.  

För att förbättra företagens likviditet har lån och garantier i olika former gjorts tillgängliga, men 

dessa har använts i mycket liten utsträckning förutom i Norge där den statliga kreditgarantin 

omfattar NOK 10 md i nya lån, vilket motsvarar en nyttjandegrad på cirka 20 procent. Skatteanstånd 

har däremot gett visst likviditetsstöd i samtliga nordiska länder. 

För att främja innovation och omställning har framför allt Finland, men också Norge, gett stöd för 

verksamhetsutveckling i spåren av krisen. Vad gäller omställning mer generellt och omallokering av 

resurser till verksamheter med högre efterfrågan är exemplen färre. I samtliga nordiska länder finns 

en arbetslöshetsförsäkring som ska motverka inkomstbortfall vid omställning och dessa har gjorts 

mer generösa och flexibla under krisen.  

Utbetalt stöd har generellt varit större (i relation till sysselsatta/anställda) i branscher som har 

drabbats mer av restriktioner. I samtliga länder har stöd betalats ut till framför allt hotell och 

restaurang, handel, kultur- och nöjesverksamheter samt tillverkningsindustrin. Men sett till 

omfattning av enskilda åtgärder har de mer riktade företagsstöden i form av kompensation för fasta 

kostnader till företag med stora omsättningstapp, kompensation till enskilda och branschstöd, varit 

mest omfattande i Danmark. Även i Norge har kompensation för fasta kostnader varit relativt 

omfattande.  

Bredare stöd utgör en betydligt större andel i Finland, där sänkta pensionsinbetalningar men också 

omfattande stöd till verksamhetsutveckling vänder sig till samtliga företag. Även Sverige och Norge 

har använt breda stöd. I Sverige sänktes arbetsgivaravgifterna för upp till 30 anställda i alla företag 
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och egenavgifterna i fyra månader medan Norge sänkte arbetsgivaravgifterna under två månader 

och utökade stöd till verksamhetsutveckling.  

I samtliga nordiska länder betalades merparten av stöden ut under andra kvartalet 2020 när 

ekonomin påverkades som mest av pandemin. I Norge fanns redan permitteringssystemet på plats 

och det kunde användas direkt samtidigt som kompensation för fasta kostnader började betalas ut 

redan i april. Även i Danmark kom utbetalningarna av kompensation för fasta kostnader igång snabbt 

med en stor andel av utbetalningarna i maj, samtidigt som det nya permitteringssystemet och stöd 

till egenföretagare var snabbt på plats. I Finland och Sverige däremot dröjde kompensationen av 

fasta kostnader till det tredje kvartalet. Istället var det permitteringsstöd och sänkta 

arbetsgivaravgifter som snabbt gav lättnad i Sverige medan det i Finland var sänkta 

pensionsinbetalningar, stöd till verksamhetsutveckling och permitteringar som gav snabbt stöd.  

 

Även om kompensation för fasta kostnader började betalas ut relativt snabbt i både Norge och 

Danmark, och omfattningen av stödet är större än i Sverige och Finland, har det använts i betydligt 

mindre utsträckning än väntat i samtliga nordiska länder. I Danmark har utbetalningar uppgått till 

cirka 10 procent av vad stödet beräknades kosta när det presenterades, i Sverige ännu lite lägre. Den 

främsta anledningen är att den ekonomiska utvecklingen inte blev så illa som befarat, men det beror 

sannolikt också på utformningen. I en undersökning av 1 000 svenska företag uppger 15 procent att 

de inte har sökt stöd trots att de har varit berättigade eftersom ansökan var svår att göra eller 

förstå.3  

Flera av de krisåtgärder som infördes under inledningen av pandemin förlängs nu i de nordiska 

länderna för att motverka de ekonomiska effekterna av andra vågens smittspridning. Mer generösa 

villkor för permittering, kompensation för fasta kostnader och stöd till egenföretagare är de åtgärder 

som framför allt förlängs. I Sverige och Norge utökas och förlängs möjligheten till skatteanstånd och 

 
3 Undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna: 

https://mb.cision.com/Main/67/3259807/1352549.pdf  

https://mb.cision.com/Main/67/3259807/1352549.pdf
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Sverige inför dessutom möjligheten att få kompensation för 100 procent av fasta kostnader om 

företagen drabbas av nedstängning. Finland, som inte drabbats lika hårt av den andra vågen som 

övriga nordiska länder, har generellt gjort färre och kortare förlängningar. I Norge har krisåtgärderna 

förlängts till och med juni respektive september efter att oppositionspartierna (som tillsammans har 

majoritet i Riksdagen) körde över regeringen och beslutade om ytterligare förlängningar.  

 
Sverige Norge Finland Danmark 

Kompensation för 
fasta kostnader 

T.o.m. februari 2021. 
Ansökan från 1 mars 

2021. 

T.o.m. juni 2021. 
Ansökan öppnar 18 

januari 

T.o.m. oktober 2020. 
Ansökan öppen från 21 

december 

9 dec – 7 feb (eller när 
restriktionerna hävs). 

Ansökan öppen från 11 
jan 

Kompensation till 
egenföretagare 

T.o.m. februari 2021. T.o.m. september 2021 T.o.m. mars 2021 Som ovan 

Permitteringsstöd 
T.o.m. juni 2021. Lägre 

kompensations-grad 
från april 

Generösare villkor t.o.m. 
september 2021. 

Flexiblare villkor t.o.m. 
dec 2020, några villkor 

till mars 2021 
Som ovan 

Skatteanstånd 
Utökning och 

förlängning t.o.m. 2021 
Förlängd till februari 

2021 
  

Vi bedömer att merparten av företagsstöden betalas ut under första kvartalet för att sedan fasas ut i 

takt med att smittspridningen minskar och restriktionerna hävs. I Finland och Danmark har ansökan 

till kompensation för fasta kostnader öppnats och i Norge startar ansökningsperioden den 18 januari, 

medan stödet inte går att söka i Sverige förrän 1 mars. Även permitteringsstödet går att söka allra 

tidigast i slutet av mars i Sverige. Det finns alltså en betydande risk att stöden inte betalas ut i 

Sverige när de behövs som mest, vilket kan få en stor negativ påverkan på företag som har haft stora 

omsättningstapp under hela 2020 och därmed på antal konkurser och arbetslösa. I Finland, där 

antalet konkurser varit få under krisen, upphör de tillfälliga ändringarna i konkurslagen i februari, 

vilket kan leda till fler konkursförfaranden framöver.  

En annan risk är att stöden har fördröjt omställningen i vissa företag och att anpassningen till den 

nya verkligheten istället sker efter att stöden har fasats ut, vilket skulle innebär att återhämtningen 

på framför allt arbetsmarknaden då kan gå långsammare än förväntat. Denna risk ökar om stöden 

gäller under en längre period, vilket framför allt är fallet i Norge efter de senaste förlängningarna.  

 



NORDEN 

28 | Swedbank Economic Outlook | Januari 2021 

I ett ekonomiskt perspektiv har Norden hittills klarat krisen relativt bra. I alla länder minskade BNP 

med omkring 3 procent förra året, vilket är mycket mindre än i många andra EU-länder, och vi räknar 

med en snabb återhämtning i regionen från och med andra kvartalet i år. BNP bedöms öka med 

omkring 3 procent i år, vilket innebär att den ekonomiska aktiviteten kommer tillbaka till samma nivå 

som före krisen redan senare i år. Ändå kommer det att ta lång tid innan ekonomierna återhämtar sig 

helt och förbättringen på arbetsmarknaderna sker endast gradvis.  

Det är slående hur likartad utvecklingen har varit i de nordiska länderna, även när man tittar på 

underliggande BNP-komponenter och sektorutveckling. Hushållens totala konsumtion har minskat 

markant, medan detaljhandeln ökade snabbare år 2020 än år 2019. Bostadsmarknaden har sett ett 

uppsving i alla länder, vilket går att läsa mer om i fördjupningen "Boom i bostadspriser", sidan 31. 

Även finanspolitiken har varit likartad i de fyra länderna. Detta är inte helt oväntat eftersom de 

nordiska länderna kännetecknas av liknande välfärdsystem och behovet av direkt stöd till hushållen 

bör därför vara lägre än i länder med en mindre offentlig sektor. Men det är intressant att både 

storleken och typen av stöd som getts till företag också har varit mycket lika, se vidare "Finanspolitik 

i Norden", sidan 24. 

Den norska ekonomin har visat relativt hög motståndskraft under krisen och vi förväntar oss en stark 

återhämtning 2021. För närvarande har regeringen skärpt restriktionerna för att motverka en snabb 

virusspridning även om infektionsnivån är relativt låg. Vi förväntar oss att dessa restriktioner i stort 

sett kommer att finnas kvar och hålla tillbaka ekonomin under vintersäsongen. Men till våren 

förväntar vi oss att den inhemska norska ekonomin står inför en stark rekyl när virusspridningen 

lättar och de mest utsatta grupperna av befolkningen har vaccinerats.  

Hushållens inkomster har utvecklats väl under pandemin, till stor del tack vare generöst 

arbetslöshetsstöd från regeringen. Konsumtionen minskade förra året när hushållen lade mindre 

pengar på resor och tjänster. Men konsumentförtroendet är högt, konsumtionen av varor är fortsatt 

stark och bostadsmarknaden är pigg. Vi anser därför att den underliggande efterfrågan är stark och 

hushållskonsumtionen kommer att bidra avsevärt till den ekonomiska återhämtningen när 

restriktionerna väl har upphävts. Företagen drar också nytta av ett generöst statligt stöd som har 

förhindrat en ökning av konkurser. Dessutom har tillfälliga skatteförändringar för oljeindustrin ökat 

företagens investeringsplaner och förhindrat en större nedgång i aktiviteten inom sektorn.  

Vi förväntar oss att den starka ekonomiska återhämtningen och de snabbt stigande bostadspriserna 

kommer att leda till att Norges Bank höjer sin styrränta redan under hösten, långt före andra 
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centralbanker i industriländerna. Vi räknar med att styrräntan stiger från nuvarande 0,00 procent till 

0,75 procent i slutet av 2022. 

Danmark har drabbats hårt av den andra vågen – om än inte i samma utsträckning som Sverige – 

med en stor smittspridning och en hårt belastad sjukvård som följd. Butiker, restauranger, barer och 

gym stängdes helt inför julledigheterna 2020. Snabb smittspridning och nedstängningen har 

fortsatt att tynga ekonomin i början av året, särskilt inom tjänstesektorn.  

Efter den snabba återhämtningen under det tredje kvartalet, då BNP ökade med 5,2 procent jämfört 

med andra kvartalet, förväntar vi oss att ekonomin stagnerar eller krymper något under vintern. 

Flera sektorer har dock stått emot krisen förvånansvärt bra. Vissa delar av detaljhandeln, såsom 

”hemmafix” och elektronik, har gynnats av pandemin när hushållen skiftat konsumtionsmönster. 

Dessa sektorer gynnades dessutom av utbetalningen av frysta semesterersättningar som gjordes i 

oktober. Byggsektorn har klarat sig bra och sysselsättningen inom sektorn ökade under loppet av 

förra året. Den danska varuexporten och näringslivets investeringar är mindre konjunkturkänslig 

(livsmedel, läkemedel och vindkraft) och har därför klarat sig väl genom krisen. Den totala exporten 

ligger dock fortfarande långt under fjolårets nivå, eftersom tjänsteexporten har minskat markant. 

I takt med att smittspridningen minskar och de sociala restriktionerna tas bort väntas den 

ekonomiska återhämtningen ta fart under andra kvartalet i år. Hushållens höga sparande och deras 

generellt starka finansiella ställning förväntas bidra till återhämtningen genom ökad konsumtion. 

Dessutom stärks hushållens inkomster ytterligare till följd av den andra utbetalningen av frysta 

semesterbetalningar. Finanspolitiken bedöms bli expansiv både 2021 och 2022. Vi förväntar oss en 

BNP-tillväxt på 3,5 procent 2021 och drygt 4 procent 2022. 

Finland har undgått både den första och andra vågen av pandemin. Smittspridningen har varit låg 

och antalet dödsfall i COVID-19 i förhållande till befolkningsstorleken har varit lägst i EU. Detta har 

medfört att den ekonomiska nedgången är mer begränsad än i flera andra länder. En mycket expansiv 
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finans- och penningpolitik har också bidragit till att hålla efterfrågan uppe. Den offentliga skulden 

steg till ca 70 procent av BNP 2020 och förväntas fortsätta att stiga något under 2021 och 2022. 

Företagens förtroende har återhämtat sig väl, särskilt inom industrin, men också inom detaljhandeln, 

där förtroendet nu ligger på en normal nivå trots nedstängningarna. Som ett resultat av 

restriktionerna förväntar vi oss att den ekonomiska återhämtningen dröjer på kort sikt, men någon 

betydande nedgång förutses inte.  

Arbetsmarknaden har överraskat positivt, och antalet sysselsatta var i slutet av 2020 tillbaka på 

samma nivå som före krisen. Ökat distansarbete har inte bara bidragit till att begränsa 

smittspridningen utan har också hjälpt till att hålla arbetsmarknaden under armarna. Arbetslösheten 

ligger dock kvar på en högre nivå än före krisen.  

I och med att ekonomin återhämtar sig under våren väntas sysselsättningen fortsätta att öka och 

arbetslösheten sjunka ytterligare. Vi förväntar oss inte att denna kris, till skillnad från tidigare kriser, 

kommer att leda till högre strukturell arbetslöshet. Anledningen är att det främst är den mer flexibla 

delen av arbetsmarknaden som har påverkats. Dessutom har vissa viktiga strukturåtgärder på 

arbetsmarknaden vidtagits under krisen. Bland annat har regeringen beslutat att fasa ut systemet 

med lättare villkor för arbetslöshetsersättning för äldre arbetstagare (+55 år) före pensioneringen, 

vilket förväntas bidra till ökad sysselsättning. 
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När coronapandemin bröt ut i de baltiska och nordiska länderna i början av 2020 fanns det en oro för 

att även bostadsmarknaden skulle drabbas hårt, vilket skedde i många av regionens ekonomier under 

finanskrisen. Men det hände inte, det blev snarare tvärtom. 

Inledningsvis under andra kvartalet 2020 sjönk antalet transaktioner på bostadsmarknaden i flera 

länder, i spåren av restriktioner och en nedgång i hushållens förtroende. I Finland föll transaktionerna 

med en tredjedel i mars och april. I de övriga nordiska länderna var nedgången inte lika kraftig. I 

Baltikum, däremot, minskade transaktionerna betydligt. I Tallinn och Riga minskade transaktionerna 

med en tredjedel och i Vilnius med en femtedel under det andra kvartalet.  

 

Trots att transaktionerna minskade betydligt i början av året påverkades inte bostadspriserna 

negativt av det under 2020, i stället steg priserna. Priserna ökade mest i Sverige där villapriserna 

steg med 13 procent under 2020, men Norge ligger inte långt efter med 7 procents ökning. Lågt 

utbud har spelat en viktig roll för att driva upp bostadspriserna i dessa länder. I Köpenhamn steg 

priserna med 7 procent och i Oslo steg de med 12 procent under helåret. 

I Stockholm ökade lägenhetspriserna med 5 procent under det tredje kvartalet jämfört med samma 

kvartal 2019, medan priserna på småhus steg med 13 procent under samma period. I Finland, där 

bostadspriserna har varit oförändrade under de senaste åren, steg priserna marginellt med 1,6 pro-

cent under det tredje kvartalet jämfört med samma kvartal 2019, men detta förklaras helt av 

prisutvecklingen i Helsingforsregionen, utanför huvudstaden fortsatte priserna i stället att sjunka. I 

Helsingfors steg lägenhetspriserna med 8 procent i november jämfört med samma månad 2019, 
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vilket är i linje med de övriga nordiska huvudstäderna och även i linje med utvecklingen under de 

gångna åren, även om nybyggnationen varit hög. 

 

 

I Baltikum var utvecklingen mer varierad, även om lägenhetspriserna steg alla huvudstäderna under 

2020. Här är marknaderna också ganska illikvida och därför koncentrerar vi oss på huvudstäderna i 

denna analys. De baltiska huvudstäderna har noterat ungefär samma prisutveckling som sina 

nordiska motsvarigheter under de senaste fem åren. Detta trots ett förhållandevis högt utbud. 

Städerna har ett överskott av gamla sovjetiska flerbostadshus, som inte är lika efterfrågade som 

nyare bostäder, även om de är helt funktionsdugliga. 

De stigande priserna förklaras av en strukturell förändring på marknaden där bostadsköpare i större 

utsträckning efterfrågat nybyggda lägenheter i stället för äldre. I Riga har lägenhetspriserna enbart 

ökat något under pandemin. I Tallinn ökade lägenhetspriserna i lite lägre takt än tidigare, men de 

stiger alltjämt med 5 procent. I Vilnius steg däremot lägenhetspriserna med mer än 10 procent. 

Skillnaderna förklaras av att det i Riga är en högre andel lägenheter byggda under sovjettiden, vilket 

inte är fallet i Vilnius och Tallinn. 
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Jämfört med situationen före finanskrisen, då många av de baltiska och nordiska 

bostadsmarknaderna genomgick stora priskorrigeringar, var utgångspunkten vid coronapandemins 

utbrott mer balanserad. Varken de nordiska eller baltiska länderna hade alarmerande obalanser, även 

om priserna i en del av länderna hade stigit ganska snabbt på sistone. Både OECD:s mått (pris i 

relation till inkomst) och EU:s indikator för makroekonomiska obalanser (bostadspriserna i relation till 

den totala prisutvecklingen för hushåll) verifierar bilden.  

 

De låga bolåneräntorna fortsätter att vara en viktig drivkraft för bostadsmarknaden. I Norge fick 

bostadspriserna en skjuts i och med att Norges Bank sänkte styrräntan i början av krisen. ECB sänkte 

inte styrräntan under 2020, men på sina håll sjönk ändå bolåneräntorna något, vilket gav stöd till 

bostadsmarknaderna. I Sverige förväntade sig hushållen att bolåneräntorna skulle sjunka, men 

förändringen var liten. Däremot signalerade Riksbanken en låg ränta under mycket lång tid. 

Även om bolåneräntorna är mycket låga i alla länder finns det stora skillnader. Dessa förklaras främst 

av skillnader i centralbankernas styrräntor, men även nationella särdrag som bolånens löptid, lån med 

fast ränta kontra rörlig ränta, konkurrens, amorteringsvillkor och kreditkvalitet. Finland sticker ut i 

denna jämförelse som det land som har lägst genomsnittliga bolåneräntor. I Danmark erbjuder 

förvisso banker bostadsägare 20-åriga lån till en fast ränta på noll procent men det tillkommer en 

avgift. I Norge gick bolåneräntorna ner betydligt under 2020, men räntehöjningar förutses redan 

under 2021.  

De massiva finanspolitiska åtgärderna, särskilt systemen för korttidspermitteringar, gjorde att vi 

kunde undvika ett läge med massarbetslöshet i alla nordiska och baltiska länder. Därmed upprätthölls 

hushållens inkomster, vilket stärkte hushållens förtroende. Detta har spelat en viktig roll för att hålla 

bostadsmarknaden stabil. Vidare är de flesta som nyligen drabbats av arbetslöshet ungdomar eller 

människor som inte heller innan pandemin hade råd att köpa en bostad, vilket innebär att krisen inte 

riktigt har påverkat den marginella bostadsköparen. De allra flesta nuvarande bostadsägare har 

kunnat behålla sina arbeten. I stället har deras finansiella situation med största sannolikhet 
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förbättrats i spåren av den snabba återhämtningen på börsen, detta gäller särskilt länder där vanliga 

hushåll ofta investerar på aktiemarknaderna, t.ex. i Sverige. 

 

 

I Sverige, Danmark och Norge är utbudet av bostäder lågt, särskilt i de större städerna. I 

Helsingforsregionen skulle ytterligare nybyggnation kunna bidra till att hålla nere prisökningarna. I 

Baltikum har bostadspriserna ökat de senaste åren, men ökningen är inte lika kraftig som den var 

före den globala finanskrisen, och situationen är på många sätt annorlunda än i Norden. I Baltikum 

bidrar även höga löneökningar till en starkare köpkraft hos hushållen, i stället för ett lågt utbud.  

Vi räknar med att bostadspriserna kommer att stiga med 6 procent under 2021 i Sverige, i Norge 

med nästan 8 procent och i Danmark med 3 procent. I Sverige, Norge och Danmark avtar 

tillväxttakten. Fortsätt ökning, men i långsammare takt gäller även för Helsingforsregionen, medan 

vi förväntar oss att prisutvecklingen i Finland som helhet kommer att vara mycket dämpad med 1 

procents ökning. Det låga utbudet kommer att fortsätta att särskilt påverka de större nordiska 

städerna. I Sverige finns det på grund av den dåligt fungerande bostadsmarknaden en permanent 

utbudsbrist, som fortsätter att pressa upp priserna. 
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Den baltiska bostadsmarknaden har mer splittrade utsikter. I Tallinn och Riga förväntar vi oss att den 

historiskt sett ganska måttliga bostadsprisutvecklingen fortsätter. Situationen i Vilnius, med snabbt 

ökande bostadspriser, kommer med största sannolikt att svalna på grund av den andra virusvågen 

men längre fram kommer god inkomstutveckling och demografi fortsätta att stödja 

bostadsmarknaderna. I Estland kan pensionsreformen, som träder i kraft i september 2021, ge en 

skjuts åt bostadsmarknaden om människor väljer att ta ut sitt pensionssparande och investera dem i 

bostäder. Vi tror dock inte att det kommer påverka prisbilden nämnvärt.  

Bolåneräntorna kommer att vara fortsatt låga 2021, och Norge är det enda land där vi förutspår en 

räntehöjning från centralbanken 2021. Bolåneräntorna befinner sig på botten och vi tror inte att de 

kommer att få ytterligare skjuts från penningpolitiken. Den ökade disponibla inkomsten kommer att 

fortsätta att ge stöd åt bostadsmarknaderna under 2021, om än ojämnt mellan och inom länder.  

En risk för bostadsmarknaden är nedtrappningen av de finanspolitiska stödåtgärderna under 2021. 

Om stöden dras tillbaka alltför snabbt riskerar det att sänka hushållens förtroende samt försämra 

deras finansiella situation. Det krävs därför en välbalanserad strategi när stöden ska dras tillbaka. Å 

andra sidan finns det en uppåtrisk om den ekonomiska återhämtningen blir större än våra prognoser.  

En stor fråga framöver är i vilka bostadssegment efterfrågan kommer att öka. Mycket kommer att 

avgöras av hur stark distansarbetes- och hemestertrenderna är i relation till andra trender på 

bostadsmarknaden. Hittills har vi inte sett några större förändringar i urbaniseringstrenderna i 

Norden och Baltikum samtidigt som ökad miljömedvetenhet fortsätter att stödja viljan att bo i 

städerna. En ny trend skulle dock kunna befästas om och när distansarbetet blir mer vanligt, vilket i 

sin tur skulle kunna stödja efterfrågan på (större) bostäder som ligger längre bort från 

tillväxtregioner. 

Mer makrotillsynsåtgärder skulle kunna bli aktuella om den starka bostadsprisutvecklingen i vissa av 

länderna fortsätter i nuvarande takt. Om svensk ekonomi återhämtar sig i enlighet med vår prognos 

kommer möjligheten till undantag från amorteringskravet att upphöra i augusti 2021. Även om 

undantaget inte borde ha påverkat bostadspriserna eftersom det var tillfälligt, och bankerna 

fortfarande inkluderar amorteringar i bedömningen av hushållens kreditvärdighet, är det rimligt att 

tro att det ändå påverkade bostadsköpare i viss utsträckning.  

 



BALTIKUM 

36 | Swedbank Economic Outlook | Januari 2021 

De baltiska länderna, särskilt Lettland och Litauen, lider av en av de värsta andra vågorna av COVID-

19 i världen. Även om vaccinnyheterna är uppmuntrande, kommer vaccinationsprocessen att vara 

långsam och de flesta restriktioner för ekonomisk verksamhet kommer sannolikt att förbli under hela 

första kvartalet i år, vissa ännu längre. Detta tyder på en svagare start än väntat på året, vilket gör 

att vi reviderar ned BNP-tillväxten för 2021. Men vaccineringen, tillsammans med uppbyggnad av 

antikroppar av dem som redan hade COVID-19, kommer att leda till flockimmunitet och att myndig-

heterna kan lätta på restriktionerna senare under året. Visserligen finns det en risk att en stor andel 

av befolkningen väljer bort vaccinationen, vilket skulle skjuta upp den ekonomiska återhämtningen. 

Arbetslösheten ökade med 2–3 procentenheter och kan fortfarande stiga något eftersom 

nedstängningarna fortsätter och många tjänstesektorer kommer att fortsätta känna av krisen under 

hela första halvåret i år. Utsikterna på lite längre sikt är dock ganska ljusa. Export, stora statliga 

stödåtgärder, finanspolitiska stimulansåtgärder, massiva investeringar med EU-medel samt en hel del 

uppdämd inhemsk efterfrågan kommer inte bara att öka den ekonomiska produktionen, utan kommer 

också att leda till snabbare ökning av sysselsättningen, särskilt under 2022. 

Krisens natur har naturligtvis påverkat den ekonomiska verksamheten på mycket olika sätt. 

Besöksnäringen har drabbats mest, medan IKT och finansiella tjänster, skogsbruk, jordbruk och även 

de flesta tillverkningssektorer har klarat sig betydligt bättre.  
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I fjol var BNP-nedgången i Estland en av de minsta i Europa. Under det tredje kvartalet ökade BNP 

lite snabbare än vi förväntat oss, men den andra vågen av COVID-19 dämpade samtidigt tillväxten i 

slutet av förra året.  

Trots upptrappningen av den andra vågen av viruset och ökade begränsningar av rörligheten och 

ekonomisk aktivitet, fortsatte det allmänna ekonomiska sentimentet att förbättras i december. 

Förtroendet skilde sig dock mellan olika sektorer. Tillverknings- och byggsektorn samt 

konsumenternas förtroende återhämtade sig, medan tjänsteföretagens förtroende låg kvar på 

samma nivå som i november. Förtroendet inom tillverkningsindustrin har återgått till nivån vi såg i 

början av 2019, medan byggsektorns och konsumenternas förtroende fortfarande är betydligt lägre 

än före krisen.  

Sysselsättningen sjönk markant förra året – ett av de största fallen i EU – och förväntas minska 

ytterligare i år. Den ekonomiska återhämtningen väntas dock öka efterfrågan på arbetskraft och 

nästa år räknar vi med en måttlig sysselsättningstillväxt. Arbetslösheten väntas stiga något i år för 

att sedan gradvis sjunka tillbaka till förkrisnivåer under 2022. Löneökningarna har dämpats, men inte 

avstannat. Vi förutspår att de genomsnittliga nominella bruttolönerna ökar med 3,5 procent i år och 

ytterligare något 2022. Konsumentpriserna väntas stiga måttligt framöver, vilket innebär att 

hushållens köpkraft fortsätter att öka. 

Det finns några faktorer som gör att vi kan se en starkare återhämtning på lite längre sikt. Kraftig 

tillväxt i hushållens sparande indikerar en stor uppdämd efterfrågan, som kommer att släppas när 

förtroendet väl förbättras. Utöver detta förväntas reformen av den andra pelaren, eller det fonderade 

pensionssystemet, lyfta BNP-tillväxten från och med fjärde kvartalet som en kortsiktig effekt, 

eftersom människor kan ta ut sina investerade pengar från systemet och använda till konsumtion. Vi 

förutspår att BNP ökar med 3,1 procent i år och med 4,3 procent 2022. EU-medel kommer att stödja 

övergången till en modernare och mer grön ekonomi. 

Den lettiska ekonomin 2020 beräknas ha krympt med 4,5 procent, vilket är den största nedgången i 

Baltikum men fortfarande bra om man jämför med resten av euroområdet. Den andra virusvågen är 

mycket mer utmanande än den första, vilket lett till striktare nedstängningar. Mer positivt var att 

varuexporten i slutet av 2020 växte starkt med stöd av utmärkt skörd och risken för en hård brexit, 

vilket fick britterna att bunkra upp med träprodukter. Sammantaget väntas den ekonomiska smällen 

under det sista kvartalet 2020 ha varit mycket mildare än under våren.  

Framöver tyder den dystra virussituationen och den långsamma vaccinutrullningen på en svagare 

start än väntat på 2021. Vi reviderar ned BNP-tillväxten till 2,8 procent för i år. De aviserade 

skattepolitiska förändringarna inkluderar en välkommen nedgång i skattekilen för en stor andel av de 

anställda. Införandet av miniminivåer för sociala avgifter samt flera förändringar som påverkar de 

minsta företagen är välkomna på längre sikt. De kan dock potentiellt öka den gråa ekonomin och 

dämpa det allmänna förtroendet på kort sikt. Förutsatt att vaccinationer löper smidigt framåt, väntas 

tillväxt från andra halvåret 2021 som stödjs av en uppdämd efterfrågan, stärkt 
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konsumentförtroende och ökande investeringar, inklusive de som är kopplade till EU-medel. 

Ekonomin väntas ta än mer fart och notera en hög tillväxt 2022 (5,0 procent). 

Arbetsmarknadsindikatorer verkar hittills vara nästan opåverkade av den andra vågen. Företag som 

inte direkt påverkas av restriktionerna verkar bättre förberedda för att rida ut stormen än i våras. 

Ekonomin gynnas också av stödåtgärder till företag och arbetstagare, även om dessa tyvärr ofta 

misslyckas med att nå alla som behöver stöd. Fortsatta restriktioner tyder på en mer 

anmärkningsvärd uppgång i arbetslösheten under de kommande månaderna. Löneökningarna 

kommer att stödjas av en höjning av minimilönen i år. En förstärkning av ekonomin under andra 

halvåret 2021 kommer att stödja arbetsmarknaden, och bristen på arbetskraft kommer åter att bli en 

central fråga 2022.  

I början av året kommer sannolikt att se en fortsatt deflation, men den totala prisnivån 2021 

beräknas stiga med 1,5 procent. Inflationen väntas öka i och med att baseffekter, särskilt från 

oljepriserna, slår till under andra kvartalet 2021. Fallande boendekostnader drev på prisnedgången 

under 2020 men kommer sannolikt att öka 2021. Livsmedelspriserna väntas fortsätta att stiga. I takt 

med att återhämtningen får fotfäste under andra halvåret kommer priserna på kläder och tjänster 

som tidigare dämpats av restriktioner att vända upp. Vi förutspår att inflationen kommer att 

accelerera till 3 procent 2022 som ekonomisk tillväxt stärks. 

I december noterade Litauen den inte så glädjande topplaceringen på listan över flest nya COVID-19 

fall per miljon invånare i världen. Den höga smittspridningen har lett till hårda restriktioner som 

sannolikt kommer att pågå åtminstone till slutet av januari. Trots detta har den ekonomiska 

nedgången hittills varit relativt mild. Exempelvis har detaljhandeln slagit rekordnivåer med hjälp av 

julhandeln.  

De ekonomiska utsikterna i närtid är blandade. Å ena sidan förhindrar pandemi- och 

nedstängningsåtgärderna hushållen från att konsumera många tjänster, men å andra sidan tycks 

hushållens tillförsikt om framtiden ligga kvar högt. Vidare ökade hushållens inlåning med 18 procent 

2020, vilket tyder på en stor potential för att öka investeringarna i bostäder och konsumtion. 

Investeringarna krympte knappt under 2020 och enbart på grund av en stor nedgång i inköpen av 

transportutrustning. Exporterande sektorer fortsätter att blomstra med få tecken på svårigheter – i 

november var värdet av Litauens export (exkl. oljeprodukter) 10 procent högre än för ett år sedan. 

 Pandemins negativa ekonomiska effekter kommer att mildras med expansiv finanspolitik och riktade 

åtgärder för att stödja de flesta drabbade hushållen och företagen. En snabbare utbyggnad av EU-

medel bör ytterligare öka investeringar och sysselsättning 2022, även om det finns risker. EU-

kommissionens nya regleringar för vägtransporter försämrar de litauiska transportföretagens 

konkurrenskraft och har redan drivit flera av dem att öppna dotterbolag i Polen. Litauen bestrider 

förslaget i EU-domstolen men om ingen förändring till förslaget görs kommer det att leda till att 

exporten av vägtransporttjänster faller med upp till en fjärdedel nästa år. 
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Detta dokument har sammanställts av analytiker på Swedbank Large 

Corporates & Institutions (LC&I) Makro Research. Makro Research består 

av research-avdelningar i Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland och 

Litauen, och är ansvariga för att förbereda rapportering om den 

ekonomiska utvecklingen på den globala marknaden och 

hemmamarknader. 

Swedbank Makroanalys grundar sin analys på mångsidig information och 

olika aspekter. Till exempel: grundläggande analys av cyklisk och 

strukturell ekonomisk utveckling, aktuellt eller förväntat 

marknadssentiment, förväntade eller faktiska ändringar i kreditvärdighet, 

samt interna eller externa förhållanden som påverkar priserna på utvalda 

valuta- och ränteinstrument. Beroende på typen av 

investeringsrekommendation kan tidshorisonten variera mellan kort sikt 

och upp till 12 månader. 

Rekommendationer i valuta- och ränteinstrument görs både på 

spotmarknaden och i derivatinstrument. Rekommendationer kan 

uttryckas i absoluta termer, till exempel attraktiva pris-, ränte- eller 

volatilitetsnivåer. De kan också uttryckas i relevanta termer, till exempel 

långa positioner kontra korta positioner. 

När det gäller spotmarknaden, innehåller våra rekommendationer en 

inträdenivå, medan rekommendationsuppdateringar inkluderar vinst samt 

oftast, men inte alltid, en föreslagen utträdesnivå. När det gäller 

rekommendationer i derivatinstrument, innehåller våra 

rekommendationer föreslagen inträdeskostnad, lösenpris och löptid. I 

rekommendationer gällande valutamarknaden använder vi optioner 

endast som för att ta ställning till marknadsutvecklingens riktning och 

volatilitet, med begränsningen att vi inte rekommenderar 

nettoförsäljning av optionalitet. Detta innebär att vi endast 

rekommenderar strukturer som har en fastslagen maximal förlust. 

Analytikern(a) som är ansvarig(a) för innehållet i detta dokument intygar 

att det reflekterar deras personliga åsikt/er om de företag och 

värdepapper som de täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana 

intressekonflikter som det refereras till nedan. 

Analyserna är självständiga och baseras endast på publik tillgänglig 

information. 

Detta dokument har sammanställts av Makro Research analytiker på LC&I 

och ges ut av affärsområdet Swedbank LC&I inom Swedbank AB (publ) 

(”Swedbank”). Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen i 

Sverige. 

Distributörerna har inte rätt att göra några ändringar i dokumentet innan 

distribution. 

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som 

står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet 

(Finanssivalvonta). 

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står 

under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet). 

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn 

av Estlands finansiella tillsynsmyndighet (Finantsinspektsioon). 

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under 

tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas). 

I Lettland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under 

tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un 

kapitala tirgus komisija). 

I USA distribueras dokumentet av Swedbank och i vissa fall av Swedbank 

Securities U.S. LLC (”Swedbank LLC”) som ikläder sig ansvar för innehållet. 

Dokumentet får endast distribueras till institutionella investerare. Om du 

inte är en institutionell investerare får du ej agera utifrån, reproducera 

eller lita på detta dokument. Institutionella investerare i USA som får 

detta dokument, och som önskar genomföra en transaktion i något av de 

värdepapper som nämns i dokumentet, ska endast göra detta via 

Swedbank LLC. Swedbank LLC är en USA-baserad broker-dealer, 

registrerad hos ”the Securities and Exchange Commission”, och medlem i 

”the Financial Industry Regulatory Authority” samt ”the Securities 

Investor Protection Corporation”. Swedbank LLC är en del av Swedbank. 

För viktiga upplysningar i USA, hänvisas till: 

http://www.swedbanksecuritiesus.com/disclaimer/index.htm 

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till “relevanta 

personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller lita 

på detta dokument. Endast “relevanta personer” får ges tillgång till och 

delta i de investeringar eller investerings-aktiviteter som nämns i detta 

dokument. 

Med “relevanta personer”, avses personer som: 

 Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i 

the Financial Promotions Order. 

 Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) i the Financial Promotion 

Order (”high net worth companies, unicorporated associations etc”). 

 Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i 

investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services 

and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av 

värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt. 

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som 

anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för 

dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig 

din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta 

dokument. 

Observera att analysen kan vara subjektiv. Analytikern baserar sin analys 

på den information som finns tillgänglig just nu och att analytikern kan 

ändra åsikt om förutsättningarna förändras. Om analytikern ändrar åsikt 

eller om en ny analytiker med en annan åsikt blir ansvarig för bevakning, 

strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke 

på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra 

omständigheter. 

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till 

behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Dokumentet 

utgör inte ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument. 

Swedbank påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller 

skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av 

detta dokument. 

På Swedbank LC&I har interna riktlinjer implementerats för att säkerställa 

integriteten och oberoendet av analytikerna på Swedbank Makroanalys. 

Riktlinjerna innehåller regler för, men inte begränsat till: kontakter med 

de företag som bevakas; personligt engagemang i de bolag som bevakas; 

deltagande i investment banking verksamhet och tillsyn och granskning 

av research produkter. Till exempel: 

 Research produkter baseras enbart på publik information. 

 Analytikerna tillåts i allmänhet inte ha några innehav eller positioner (långa 

eller korta, direkt eller via derivat) avseende aktier eller aktierelaterade 

instrument i företag de analyserar. 

 Ersättningen till personalen inom Makro Research kan innefatta 

diskretionära utmärkelser baserade på företagets totala intäkter, inklusive 

intäkter för investment banking. Dock ska ingen sådan personal få 

ersättning baserat på specifika investment banking transaktioner. 

Investeringsrekommendationer uppdateras normalt sätt två gånger per 

månad. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s 

medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska 

personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan 

spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. 

Mångfaldigad av Swedbank Large Corporates & Institutions, Stockholm. 

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), SE-105 34 Stockholm. 

Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm. 
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