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Sammanfattning 
Svag tillväxt, låga räntor och populistiska strömningar är tre teman som dominerar prognosen 

för världsekonomin. Vi förutser att den globala ekonomin fortsätter växa med ungefär 

3 procent om året under de närmaste åren, med måttlig tillväxt i USA och euroområdet. I USA 

mognar konjunkturen och vi räknar med en tillväxt i nivå med låmgsiktig trendtillväxt, medan 

euroområdet fortfarande återhämtar sig från skuldkrisen. På tillväxtmarknaderna går utveckl-

ingen isär. Vi ser en fortsatt avmattning i Kina, något bättre utsikter i Indien och en antydan till 

att tillväxten vänder uppåt i Ryssland och Brasilien. Sammantaget blir tillväxten precis så stark 

att västvärldens centralbanker så sakta kan börja normalisera penningpolitiken. Den blir där-

emot inte tillräckligt stark för att stoppa den framväxande populism som är ett hot mot tillväx-

ten på lång sikt.  

I en miljö med låg global tillväxt kommer svensk ekonomi fortsatt vara beroende av att in-

hemska sektorer går starkt. Svensk ekonomi har goda förutsättningar för en fortsatt god till-

växt. Den underliggande utvecklingen visar dock på en ökad tudelning. Tjänster utvecklas 

starkt medan industrin går kräftgång. 

Skillnaden i arbetslöshet ökar mellan 

olika grupper. Pristrycket stiger för 

inhemska varor och tjänster medan 

den importerade inflationen fortsätter 

att vara låg. För att upprätthålla en 

hög tillväxt i Sverige behöver bo-

stadsbristen åtgärdas och integrat-

ionen på arbetsmarknaden förbättras. 

Den höga tillväxten i Sverige 2015 

ger ett positivt momentum in i 2016, 

men tillväxten mattas av markant 

under 2017 och 2018. 

Kapitalflödena har vänt tillbaka till 

tillväxtmarknaderna och ekonomiska 

fundamenta försämras inte längre 

som under 2015. Låga eller negativa 

räntor på de utvecklade marknaderna 

driver flödena. Oron över utveckling-

en Kina har lagt sig efter den turbu-

lenta inledningen på året när förvänt-

ningar på en devalvering skapade stort tumult. Den kinesiska tillväxten växlar in på ett lång-

sammare spår med stor uppbackning från statligt stöd. I Indien görs politiska framsteg och en 

mycket viktig skattereform antogs av överhuset i augusti. I det korta perspektivet kommer 

tillväxten däremot att hämmas av de många strukturella brister landet har att hantera. Vi räk-

nar med att Brasilien lämnar recessionen bakom sig nästa år men tvivlar på att den nya rege-

ringen lyckas genomföra nödvändiga strukturreformer. I Ryssland är recessionen slut, men 

återhämtningen blir måttlig. 

Tillväxten i de baltiska länderna kommer att bli lägre i år än tidigare väntat, främst på grund av 

svagare investeringar. Dock väntas tillväxten stiga igen nästa år när export och investeringar 

återhämta sig. Arbetsmarknaden förblir stram, vilket resulterar i stigande löner och hushålls 

konsumtion. Arbetskostnaderna har ökat snabbare än produktiviteten och är ett hot mot kon-

kurrenskraften. Inflationen stiger tillföljd av högre priser på råvaror och tjänster. 

 

Svag global tillväxtupp-
gång, populism ett växande 
hot 

Stora utmaningar för den 
ekonomiska politiken i Sve-
rige när tillväxten dämpas 

Fundamenta bättre i viktiga 
tillväxtekonomier 

Tillväxten i Baltikum på väg 
upp, men konkurrenskraften 
hotas 

Makroekonomiska indikatorer, 2015 - 2018

2015 2016p 2017p 2018p

Real BNP, årlig förändring i %

Sverige (kalenderkorrigerat) 3,9 3,1 2,5 2,1

Estland 1,2 1,5 2,5 2,7

Lettland 2,7 2,1 3,0 3,3

Litauen 1,6 2,5 3,0 2,5

Arbetslöshet, % av arbetskraften

Sverige 7,4 6,8 6,3 6,3

Estland 6,2 6,2 6,6 6,7

Lettland 9,9 9,5 8,7 8,0

Litauen 9,1 8,0 7,4 7,2

Konsumtionspriser, årlig förändring i %

Sverige 0,0 1,1 1,8 2,6

Estland -0,5 -0,1 2,5 2,0

Lettland 0,2 0,0 2,5 2,0

Litauen -0,9 1,2 3,0 2,5

Bytesbalansen, % av BNP

Sverige 4,9 4,3 4,0 3,8

Estland 1,9 1,3 0,1 -0,7

Lettland -1,2 0,2 -2,1 -3,9

Litauen -1,7 -3,3 -0,2 -0,9

Källor: Nationell statistik och Swedbank.
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Global prognos  
Svag tillväxt, låga räntor och populistiska strömningar är tre teman som dominerar 

prognosen för världsekonomin. Vi förutser att den globala ekonomin fortsätter växa 

med ungefär 3 procent om året under de närmaste åren, med måttlig tillväxt i USA och 

euroområdet. I USA mognar konjunkturen och vi räknar med en tillväxt i nivå med den 

potentiella, medan euroområdet fortfarande återhämtar sig från skuldkrisen. På till-

växtmarknaderna går utvecklingen isär. Vi ser en fortsatt avmattning i Kina, något 

bättre utsikter i Indien och en antydan till att tillväxten vänder uppåt i Ryssland och 

Brasilien. Sammantaget blir tillväxten tillräckligt god för att västvärldens centralbanker 

så sakta kan börja normalisera penningpolitiken. Den blir däremot inte tillräckligt stark 

för att stoppa den framväxande populism som är ett hot mot tillväxten på lång sikt.  

Världsekonomin dras fortfarande med sviterna efter finanskrisen 2008. De senaste åtta åren 

har inneburit den djupaste nedgången för världsekonomin sedan depressionen på 1930-talet. 

Det som började som en finansiell kris i USA spreds över hela världen och fick långtgående 

konsekvenser för ekonomin. Obalanser kom upp till ytan i euroområdet gjorde att eurokrisen 

blossade upp med full kraft 2011. Tillväxtmarknadernas sårbarhet har skapat recessioner i 

Ryssland och Brasilien, medan tillväxten i Kina har mattats av under de senaste åren. Skillna-

den mellan den förväntade tillväxten före finanskrisen och de faktiska siffrorna är slående. Det 

kommer alltmer statistik som signalerar att den potentiella tillväxten är betydligt lägre nu än 

före krisen. Ett stort bekymmer och en underliggande orsak till att återhämtningen går så 

långsamt är produktivitetsökningen i västvärlden, som bromsade in runt år 2005 och har varit 

svag sedan finanskrisen.  

De åtta år med svag global 

tillväxt som gått sedan finan-

skrisen har påverkat hushål-

len kraftigt. Att reallönerna 

legat stilla eller till och med 

sjunkit för stora samhälls-

grupper i många västländer 

har bidragit till att populist-

iska rörelser nu växer sig 

starka. I USA har de genom-

snittliga reallönerna stigit 

mycket långsamt sedan 

finanskrisen, medan median-

lönerna har utvecklats mer 

eller mindre sidledes i 15 år. 

I Storbritannien har reallö-

nerna fallit tydligt jämfört 

med förkrisnivån. Liknande 

mönster går igen i hela euro-

området.  

Populistiska strömningar påverkar den politiska dagordningen och den ekonomiska politiken.  

Brexit-omröstningen präglades av obehaglig retorik. Donald Trumps framgångar som republi-

kansk kandidat i det amerikanska presidentvalet är ännu ett symptom på framväxande popul-

ism. Både Trump och Clinton förespråkar protektionism och en avveckling av USA:s handels-

avtal i hopp om att vinna röster bland dem som ser traditionella jobb i tillverkningssektorn 

försvinna till Mexiko och Kina. I euroområdet går både Frankrike och Tyskland till val 2017, 

och i båda länderna pressas de etablerade partierna av populistiska strömningar. Italiens 

folkomröstning om konstitutionen i november i år skapar också spänningar.  

Populismens frammarsch sker samtidigt som centralbankerna har allt färre verktyg som står 

till buds för att stimulera tillväxten. Det krävs fler strukturreformer för att stärka tillväxtpotentia-

len på lång sikt, men det politiska systemet är svagt. Mot den bakgrunden kommer ett brett 

missnöje med etablerade partier att spela en allt viktigare roll för den ekonomiska politiken 

under åren framöver, framför allt genom att de bidrar till regeringars oförmåga att genomföra 

reformer för att höja produktiviteten. Det bidrar till att tillväxten i världsekonomin kommer att 

förbli låg under de närmaste åren. 

 

Spåren av den 
djupa recessionen 
fortfarande tydliga  

Växande populism i 
spåren av stagne-
rande löner 

Populism på fram-
marsch 

Swedbank globala BNP prognos
1/ 

(årlig förändring i %)

2015 2018

USA 2,6 1,6 (2,4) 2,2 (2,6) (1,8)

EMU länder 1,6 1,6 (1,5) 1,5 (1,6) (1,5)

Tyskland 1,5 1,8 (1,3) 1,2 (1,3) (1,1)

Frankrike 1,2 1,3 (1,3) 1,3 (1,6) (1,6)

Italien 0,6 0,7 (0,9) 1,0 (1,2) (1,1)

Spanien 3,2 3,0 (3,0) 2,4 (2,4) (2,2)

Finland 0,2 0,8 (0,7) 0,7 (0,9) (1,1)

Storbritannien 2,2 1,6 (1,9) 0,7 (2,1) (1,4)

Danmark 1,0 1,3 (1,5) 1,9 (2,1) (2,0)

Norge 1,0 0,6 (0,6) 1,5 (1,4) (2,3)

Japan 0,6 0,5 (0,7) 0,8 (0,6) (0,6)

Kina 6,9 6,6 (6,6) 6,5 (6,5) (6,5)

Indien 7,2 7,3 (7,2) 7,3 (7,7) (7,7)

Brasilien -3,9 -2,9  (-3,5) 0,3 (0,0) (1,6)

Ryssland -3,7 -0,8  (-1,8) 1,5 (1,5) (2,0)

Global BNP i PPP 2/ 3,1 3,0 (3,2) 3,3 (3,7) (3,4)

1/ Januari 2016 prognosen inom parentes.

2/ Vikter f rån IMF (rev iderade 2015). Källor: IMF och Swedbank.

2016p 2017p
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Den globala tillväxten kommer att vara fortsatt svag och ligga på runt 3 procent om året. Det 

är dock viktigt att notera att detta varken betyder att världen är inne i en ny recession eller att 

ekonomin inte växer. I västvärlden tyngs tillväxten av en svag produktivitetsutveckling och en 

åldrande befolkning. Den potentiella tillväxten är lägre än innan finanskrisen. I USA kommer 

tillväxten att ligga på eller strax över den potentiella, vid ungefär 2 procent. Euroområdets 

tillväxt är högre än långsiktig trendtillväxt, vilket ger lägre arbetslöshet, högre konsumtion och 

en gradvis återhämtning. Vår prognos för Kina är att tillväxten slår av på takten. Det finns 

fortfarande stora strukturella obalanser, men vårt huvudscenario är att Kina kan hantera dem 

under de närmaste två till tre åren. Indien håller på att ta över Kinas roll som tillväxtmotor tack 

vare en ung befolkning, stort reformutrymme och mycket att ta igen. En stabilisering av olje-

priset kommer att bidra till återhämtningen i både Ryssland och Brasilien och ge positiv tillväxt 

2017 och 2018. Underliggande svagheter i de båda länderna sätter dock tak för tillväxtpoten-

tialen på lång sikt. 

Dämpade men ändå positiva siffror för tillväxten i USA och euroområdet kommer att öppna 

upp för en mycket långsam och gradvis normalisering av penningpolitiken. Den bräckliga 

världsekonomin och låga tillväxtpotentialen står dock i vägen för en snabbare återgång till det 

normala. Vi räknar med en höjning per år i USA 2017 och två 2018, men riskerna är fortfa-

rande på nedsidan eftersom Feds politik påverkas av den långsamma återhämtningen i resten 

av världen. ECB kommer att trappa ner sina stödköp under 2017 och gör en första räntehöj-

ning i slutet av 2018.  

    

 

 

 

 

 

 

 

Riskerna är mer balanserade och det finns utrymme för både starkare och svagare utfall. En 

högre tillväxt kan komma om hushållens konsumtion ökar och investeringarna tar fart. Spa-

randet är högt och det finns ett utrymme för högre konsumtion. Även företag har goda margi-

naler för att öka investeringar om de ser bättre utsikter för den globala ekonomin. Det låga 

ränteläget kan ge ett visst utrymme för finanspolitiska stimulanser. Därtill, om det politiska 

systemet lyckas motverka populismens frammarsch och omfattande ekonomiska reformer 

genomförs, är uppsidan stor. Å andra sidan finns det också stora risker som kan göra utfallet 

ännu dystrare än i vårt huvudscenario. Till dem hör en kraftig inbromsning i Kina, att Donald 

Trump vinner presidentvalet i USA, geopolitiska spänningar, en försvagning av banksektorn i 

Europa och att populistpartiernas framgångar resulterar i en svag ekonomisk politik som ger 

ännu lägre tillväxt.  

Det viktigaste budskapet är att tillväxttakterna inte lär återvända till förkrisnivåerna. En åld-

rande befolkning och svagare produktivitetsökningar gör att den potentiella tillväxten är låg för 

en överskådlig framtid. Även om vi ser en hyfsad global tillväxt, har den fortfarande stark 

motvind på lång sikt. 

 

 

Den potentiella till-
växten lägre än in-
nan finanskrisen 

Penningpolitiken 
normaliseras lång-
samt och i små 
steg 

Flest risker på ned-
sidan 
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Ränte- och valutamarknader  
Under årets första hälft och sommarmånaderna har marknaderna i hög grad varit sentiment-

drivna. Året började med kursras på aktier och en bred flykt till säkra tillgångar. Även om 

aktiekurserna sedan dess har repat sig och nu i genomsnitt handlas vid samma nivåer som i 

början på året, har räntorna förblivit låga. Utvecklingen är ganska enhetlig oavsett tillgångs-

klass, valuta och land: betydligt lägre medellånga och långa räntor och en räntekurva som blir 

flackare eftersom de korta räntorna mer eller mindre är låsta vid centralbankernas styrräntor. 

På valutamarknaden har det överraskande resultatet i Brexitomröstningen fått stor uppmärk-

samhet. Efter omröstningen föll pundet kraftigt, i synnerhet mot valutor som allmänt anses 

säkra, som dollar, yen och schweizerfranc. Som väntat gjorde centralbankerna sitt bästa för 

att stödja marknader-

na med likviditet och 

genom att hålla dör-

ren öppen för ännu 

mer penningpolitisk 

stimulans om det 

skulle behövas. Brexi-

tomröstningens kurs-

påverkan blev ganska 

kortvarig och proble-

men i den europeiska 

banksektorn – i syn-

nerhet i Italien – an-

sågs inte skapa några 

systemrisker. Hur 

Storbritanniens EU-

utträde kommer att 

påverka resten av 

Europa ekonomiskt 

och politiskt är ovisst. 

I Storbritannien lär 

dock tillväxten bli 

lägre och de ut-

ländska investeringarna minska eftersom det under en lång tid framöver kommer att vara 

oklart hur Storbritanniens förbindelser med EU ska se ut. Den brittiska centralbanken har 

sänkt sin viktigaste styrränta och inlett nya kvantitativa lättnader. Banken har varit tydlig med 

att räntan ska sänkas igen under året, till nära 0 procent. Det kommer att försvaga pundet, 

inte minst som Storbritannien har ett stort underskott i bytesbalansen. Vi bedömer att pundet 

fortsätter försvagas framöver och eventuellt når växelkursen 0,90 pund per euro under det 

närmaste halvåret.  

Växelkursen euro/dollar har varit trendlös sedan början av fjolåret, trots att ECB infört negativ 

inlåningsränta och kvantitativa lättnader. Hos Fed går meningarna just nu isär, men det tycks 

finnas en majoritet som vill att inflationsmålet ska uppnås innan räntan höjs igen. Vi tror att 

dollarn kommer att ha visst stöd från räntorna under det närmaste året, men de underliggande 

förutsättningarna på längre sikt gör att det inte finns något som talar för en varaktig förstärk-

ning av dollarn från nuvarande nivåer. Vår prognos för växelkursen EUR/USD bottnar nu vid 

cirka 1,06.  

Under de närmaste åren kommer Fed ytterst varsamt att höja räntorna samtidigt som andra 

stora centralbanker (G10-länderna) vill undvika starkare valutor och i de flesta fall har ytterst 

små möjligheter att göra fler räntesänkningar. Det gör att de viktigaste växelkurserna kommer 

att vara relativt oföränderliga, utan tydliga trender. G20-länderna är också överens om att inte 

använda valutakurser som direkt policyverktyg. Japans centralbank kämpar för att hindra den 

undervärderade yenen från att stärkas, men den negativa styrräntan har inte hjälpt. Tillväxt-

marknadsvalutor verkar just nu vara det som står högst i kurs för investerare som letar efter 

avkastning i dagens lågräntevärld, detta trots geopolitiska risker och dämpade tillväxtutsikter i 

många av länderna.  

Förväntningarna om att den svenska kronan ska stärkas mot euron fortsätts skjutas på framti-

den. Ur ett fundamentalt perspektiv är kronan undervärderad. Överskottet i bytesbalansen och 

relativt starka tillväxtindikatorer är två faktorer som talar för detta. Sverige har den lägsta 

realräntan på korta lån av alla G10-länder och med Riksbankens hot om valutaintervention 

Lägre räntor och 
flackare kurvor på 
bred front under 
2016 

Små rörelser på 
valutamarknaden; 
Riksbanken hejdar 
kronförstärkningen 

Ingen tydlig riktning 

för växelkursen 

EUR/USD 

Små valutarörelser i G10-

länderna får investerarna att 

vända blicken mot tillväxt-

marknader 

Undervärderad krona hålls 

tillbaka av Riksbanken 

Ränte- och valutaantaganden (%)

Utfall Prognos

2016 2016 2017 2017 2018 2018

25-aug   31 dec   30 jun   31 dec   30 jun   31 dec

Styrräntor

   Federal Reserve, USA 0,50 0,75 0,75 1,00 1,25 1,50

   Europeiska centralbanken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25

   Bank of England 0,25 0,05 0,05 0,05 0,05 0,25

   Norges Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,75

   Bank of Japan -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10

Statsobligationsräntor

Tyskland  2-årig -0,61 -0,60 -0,40 -0,30 0,45 0,60

Tyskland  10-årig -0,08 -0,10 0,10 0,20 0,85 1,00

USA 2-årig 0,78 0,85 0,90 1,20 1,60 2,00

USA 10-årig 1,59 1,65 1,70 1,80 2,15 2,60

Växelkurser

   EUR/USD 1,13 1,08 1,06 1,10 1,10 1,12

   USD/CNY 6,7 6,8 6,9 6,7 6,8 7,0

   EUR/NOK 9,67 9,11 8,91 8,90 8,73 8,73

   USD/JPY 100 103 105 108 108 108

   EUR/GBP 0,86 0,89 0,85 0,85 0,82 0,82

   USD/RUB 65 60 59 58 55 52

Källor: Reuters Ecowin och Swedbank.
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och omfattande kvantitativa lättnader har de som köper kronor stark motvind, oavsett om det 

är som investering eller spekulation. Framöver tror vi att den inhemska inflationen stiger och 

att inflationsförväntningarnas utveckling gör att Riksbanken kan acceptera att kronan stärks 

en aning, precis som de förutser i sin egen prognos. Riksbanken lär dock skugga ECB:s 

politik och vågar knappast sluta köpa obligationer förrän det kommer en tydlig signal om att 

ECB trappar ner sina stödköp. Vi bedömer att kronans växelkurs mot euron kommer att 

närma sig 9,00 SEK/EUR under de närmaste 12 månaderna. 

I Norge ser det ut som om tillväxten bottnat i år och ekonomin börjar nu få stöd av de tidigare 

räntesänkningarna och försvagningen av den norska kronan. Vi bör nu ha den stora ned-

gången för oljerelaterade investeringar bakom oss och oljepriset visar tydliga tecken på att ha 

stabiliserats i området 40–52 dollar per fat. Det talar för att optimismen kan öka bland norska 

hushåll och företag. Finanspolitiken ger dessutom också stöd. Framöver kommer Norges 

centralbank förmodligen att hålla dörren öppen för ännu en räntesänkning, men vårt huvud-

scenario är att räntan hålls oförändrad. Vi tror att oljepriset successivt stiger upp mot 55 dollar 

per fat mot slutet av året och bedömer att det därför finns viss potential för växelkursen att nå 

under 9,00 NOK/EUR under de närmaste 12 månaderna.  

Vi räknar med att centralbankerna kommer att fortsätta spela en avgörande roll för utveckling-

en på räntemarknaderna och att räntorna kommer att vända försiktigt uppåt för att bättre 

spegla ekonomiska fundamenta. Med stöd i vårt makroscenario och våra centralbankspro-

gnoser räknar vi med att räntorna börjar stiga under prognosperioden, om än mycket lång-

samt, och att dollarräntorna tar täten. Räntekurvorna blir flackare till en början eftersom de 

korta räntorna kommer att stiga mer än de långa. Avkastningskurvan kommer att vara förhål-

landevis flack även mot slutet av prognosperioden till följd av den varaktigt låga inflationen 

och andra fundamentala och tekniska faktorer, till exempel investerarnas jakt på avkastning. 

Den här gången är det ingen ”normal” räntehöjningscykel som Fed inleder, utan snarare en 

normalisering efter en onormal period. Höjningarna kommer att gå långsammare än i tidigare 

cykler, vilket kommer att dämpa de stigande räntornas effekt på obligationspriserna. Samtidigt 

kommer skillnaderna mellan olika länders penningpolitik hålla efterfrågan på amerikanska 

statspapper uppe, med följden att avkastningskurvan är ganska flack under höjningarna. 

Eftersom Federal Reserve väntas vara den enda stora centralbanken som höjer sina styrrän-

tor före sista kvartalet i prognosperioden, väntas ränteskillnaden mellan USA och övriga 

avancerade ekonomier öka. Skillnaden mellan svenska och tyska räntor kommer också att 

öka, men inte fullt så mycket. 

I ett längre perspektiv är det intressant att fråga sig hur mycket de långa räntorna realistiskt 

kan stiga. Med andra ord: vad är det ”nya normala” som uppnås genom normaliseringen? 

Detta gäller i synnerhet statsobligationer, som har så många olika funktioner i det finansiella 

systemet utöver att finansiera statsskulden. En av dessa är att lagra värde. Ben Bernankes 

hypotes om en global sparfrossa (’global savings glut’) och Lawrence Summers ”sekulära 

stagnation” är bara två exempel på den akademiska diskussionen om hur en omättlig efterfrå-

gan på riskfria sparinstrument – där statsobligationer från avancerade ekonomier är det 

främsta exemplet – pressar ner räntorna globalt i stället för att kanaliseras till produktiva inve-

steringar. Eftersom sparandet är fortsatt högt över hela världen tror vi därför att den stora 

efterfrågan på sparformer med låg risk begränsar den potentiella uppgången för långa räntor 

under prognosperioden. 

    

Högre oljepris ger stöd åt 

norska kronan 

Långsamt stigande räntor 

på viktiga marknader, men 

räntekurvorna förblir flacka 

Frågan är hur mycket de 

långa räntorna kan stiga 
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Sverige: Verkligheten kommer ikapp  
Hur ska Sverige ha en god ekonomisk tillväxt när omvärlden stagnerar? Hur ska vi 

kraftigt öka bostadsbyggandet och samtidigt dämpa hushållens skuldsättning? Hur 

ska nyanlända få jobb utan att lägstalönerna sänks? I en miljö med låg global tillväxt 

kommer svensk ekonomi fortsatt vara beroende av att inhemska sektorer går starkt. 

För att upprätthålla en god tillväxt i Sverige behöver bostadsbristen åtgärdas och in-

tegrationen på arbetsmarknaden förbättras. Även reformer som höjer produktiviteten 

behövs. Den höga tillväxten i Sverige 2015 ger ett positivt momentum in i 2016, men 

tillväxten mattas av markant under 2017 och 2018.  

Förra året var exceptionellt då Riksbankens räntesänkningar sammanföll med en oväntad 

finanspolitisk stimulans som följde av flyktingvågen. Offentlig konsumtion ökade samtidigt som 

hushållens konsumtion stimulerades av låga räntor. Kronan försvagades och bidrog till en 

högre exporttillväxt. Den höga tillväxten i slutet av 2015 spiller över in i 2016. Drivkrafterna är 

en stark arbets-

marknad som bidrar 

till hushållens kon-

sumtion, en expan-

siv byggsektor och 

en fortsatt god takt i 

offentlig konsumt-

ion. Detta gynnar 

främst de inhemska 

tjänstesektorerna 

medan industripro-

duktionen endast 

stiger långsamt och 

exporten utvecklas  

måttligt. Ett stort 

beroende av in-

hemsk efterfrågan 

innebär att arbets-

marknaden fortsät-

ter att utvecklas 

starkt och att trycket 

i byggandet består.   

Sverige har goda förutsättningar för att långsiktigt ha en hög tillväxt. Statsfinanserna är solida, 

arbetsmarknaden stark och näringslivet konkurrenskraftigt. Den globala efterfrågan fortsätter 

dock att vara dämpad de närmsta åren samtidigt som kronan stärks. Exporten ökar därför i 

måttlig takt samtidigt som importtillväxten ligger kvar på en hög nivå till följd av god inhemsk 

efterfrågan. Vi ser negativa bidrag från nettoexporten både 2017 och 2018. Pressen på de 

inhemska sektorerna att upprätthålla en hög tillväxt är därför stor. Det sätter två frågor på sin 

spets – svensk bostads- och arbetsmarknad, och de båda hänger samman.  

Behovet av bostäder är stort. Bostadsbyggandet har kommit igång och vi ser ett fortsatt högt 

nybyggande de kommande åren. Ett högt bostadsbyggande är en förutsättning för en god 

arbetsmarknadsutveckling. En stor bostadsbrist i storstadsregioner och universitetsstäder 

drabbar främst yngre och nyanlända som behöver kunna söka sig till jobb och utbildning. Ca 

60 procent av nya bostäder i Sverige är ägandebostäder, och siffran för Stockholmsregionen 

är 70 procent. Det innebär att ett högt byggande kommer att leda till en fortsatt ökning i hus-

hållens skuldsättning. Åtgärder för att dämpa hushållens skuldsättning kommer att slå på 

konsumtionen och byggandet, vilket i sin tur skulle dämpa arbetsmarknaden och tillväxten. 

(Se Fördjupning 1). 

Positiva krafter samverkade 

för hög tillväxt 

Svag omvärld och struktu-

rella obalanser 

Bostads- och arbetsmark-

naderna samverkar 

Makroekonomiska nyckeltal
 1/

2015 2016p 2017p 2018p

Real BNP (kalenderkorrigerad) 3.9 3.1 2.5 2.1

Industriproduktion 3.8 3.5 3.0 2.5

KPI, årsgenomsnitt 0.0 1.1 1.8 2.6

KPI, dec-dec 0.1 1.8 2.2 2.7

KPIF, årsgenomsnitt 2/ 0.9 1.5 1.7 1.9

KPIF, dec-dec 2/ 0.9 1.8 1.7 1.9

Arbetskraften 0.8 1.2 1.0 0.9

Riksbankens reporänta (dec) -0.35 -0.50 -0.50 0.00

Arbetslöshet, % av arbetskraften 7.4 6.8 6.3 6.3

Antalet sysselsatta 1.4 1.8 1.5 1.0

Nominella timlöner, totalt 2.5 3.0 3.4 3.5

Hushållens sparkvot, % av disponibelinkomsten 15.7 15.6 15.8 15.6

Real disponibelinkomst 2.7 2.6 2.1 1.4

Bytesbalans, % av BNP 4.9 4.3 4.0 3.8

Finansiellt sparande i offentlig sektor, % av BNP -0.1 0.1 -0.2 0.5

Offentliga sektorns skuld (Maastricht), % av BNP 43.4 41.1 39.6 38.2

1/ Årlig procentuell f örändring om inte annat anges

2/ Konsumentprisindex med f asta räntor Källor: SCB och Swedbank.
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Arbetsmarknaden är den andra knäckfrågan i svensk ekonomi. Tudelningen på arbetsmark-

naden har ökat mellan inrikes och utrikes födda. Dessutom blir matchningsproblemen allt 

större. Regeringen och arbetsmarknadens parter står inför en svår uppgift. För att upprätthålla 

den goda sysselsättningsökningen måste integrationen förbättras. Ungefär hälften av de 

nyanlända som deltar i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag saknar gymnasieutbildning. 

Om integrationen inte förbättras och tudelningen fortsätter att öka riskerar nyanlända med en 

låg utbildningsnivå att 

hamna i försörjnings-

stöd. Det kan bidra till 

att sociala klyftor 

ökar.   

Kontrasten mellan en 

stark inhemsk eko-

nomi och en svag 

global tillväxt skapar 

utmaningar för Riks-

banken. Vår prognos 

är att KPIF kommer 

att vara kvar under 

Riksbankens mål på 

2 procent under hela 

prognoshorisonten. 

Den inhemska efter-

frågan leder till ett 

stigande pristryck för inhemska varor och tjänster medan den importerade inflationen fortsät-

ter att vara låg. Riksbanken hamnar i en situation med ena foten i glödande kol och den andra 

i isvatten. Genomsnittet kan te sig normalt, men fördelningen är problematisk. Vi bedömer att 

Riksbanken tvingas anpassa sig till internationellt låga räntor där inte minst ECB blir styrande. 

Som en konsekvens ligger reporäntan kvar på -0,50 procent 2017 ut för att höjas till noll under 

loppet av 2018. 

Trög exportutveckling 
Den svenska exporten har utvecklats svagt under årets första halvår och inbromsningen beror 

på en påtagligt sämre tjänstexport efter fjolårets exceptionellt starka uppgång. Varuexporten 

uppvisade däremot en svag återhämtning som drevs främst av en ökad fordonsexport. Ök-

ningen av exportvolymen sker dock på bekostnad av sjunkande exportpriser vilket bidrar till 

att varuexporten minskar i nominella termer. Den tröga exportutvecklingen innebar att utrikes-

handeln gav ett negativt bidrag till BNP-tillväxten under årets två första kvartal.  

Världsmarknaden för svensk exportindustri förväntas öka under 2016-17 men i en långsam-

mare takt. Nedrevideringen beror främst på USA och eurozonen, marknader som väger tungt i 

den svenska exporten. Inbromsningen i den brittiska ekonomin får också återverkningar på de 

svenska exportföretagen. Motpolen är de nordiska marknaderna som väntas växa i en hygglig 

takt. Därutöver väntas svensk konkurrenskraft gradvis bli sämre, pga. en starkare kronan och 

stigande enhetsarbetskostnader. Det gör att vi räknar med att svensk exportindustri tappar 

marknadsandelar.  

 

 

 

 

 

 

 

Sammantaget förväntar vi att den totala exportvolymen stiger med knappt tre procent i år för 

att växla upp under nästa år med stöd av en starkare tjänstexport. Osäkerheten kring tjänst-

exporten har emellertid ökat i samband med Storbritanniens beslut om ett EU-utträde. Under 

2018 räknar vi att exporten tappar kraft i spåren av en mindre fördelaktig konkurrenskraft och 

en fortsatt trög omvärldsefterfrågan. De svenska exportörerna pressas alltjämt av en svag 

  

Svagare export hittills i år 

Svag världsmarknad och 

ökat kostnadstryck 

Tudelning och matchnings-

problem på svensk arbets-

marknad  

Riksbanken dröjer med 

räntehöjningar 

Swedbanks BNP prognos

Procent volymförändring 2015 2018

Hushållens konsumtionsutgifter 2.7 2.8 (2.9) 1.9 (2.1) 1.8

Offentliga konsumtionsutgifter 2.6 3.2 (3.7) 2.3 (2.6) 1.9

Fasta bruttoinvesteringar 7.0 6.2 (5.0) 4.0 (4.4) 3.2

  näringsliv exkl. bostäder 6.1 4.6 (4.1) 2.6 (3.7) 2.3

  offentliga myndigheter 1.4 2.3 (4.6) 6.1 (6.4) 5.3

  bostäder 16.6 14.9 (7.9) 6.6 (5.4) 4.4

Lagerinvesteringar 1/ 0.1 0.1 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0

Export av varor och tjänster 5.9 2.8 (4.4) 3.8 (3.5) 3.0

Import av varor och tjänster 5.5 4.0 (5.3) 4.3 (4.8) 3.5

BNP 4.2 3.3 (3.3) 2.3 (2.3) 2.0

BNP, kalenderkorrigerad 3.9 3.1 (3.0) 2.5 (2.6) 2.1

Inhemsk slutlig användning 1/ 3.6 3.6 (3.5) 2.4 (2.7) 2.1

Nettoexport 
1/

0.4 -0.4  (-0.2) -0.1  (-0.4) -0.1

1/ B idrag  till BNP-tillväxten. 

April 2016 prognoserna i parentes Källor: SCB och Swedbank.

2017p2016p
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global investeringskonjunktur. Även om råvarupriserna förefaller ha bottnat förväntas det inte 

generera nyinvesteringar under prognoshorisonten. Vi räknar också med att transportmedels-

exporten kommer att växa i en långsammare takt framöver efter den starka utvecklingen 

under 2015-16.  

Investeringskonjunkturen dämpas från höga nivåer 
Investeringarna fortsatte att växa på bred front under inledningen av 2016. Under det första 

och andra kvartalet steg investeringarna med 7,3 respektive 6,4 procent uppräknat i årstakt. 

Det största bidraget kom inte oväntat från bostadsinvesteringarna Stor brist på bostäder, 

framförallt i storstadsregionerna, fortsatt låga räntor, asylinvandringen och stigande disponi-

belinkomster är några viktiga orsaker. Vi ser dock samma problem som tidigare vad gäller 

brist på kvalificerad arbetskraft och begränsningar i byggbar mark. Även ökningstakten i byg-

gandet avtar och vi räknar med drygt 55 000 nya bostäder per år under 2016-2018. Detta är 

dock betydligt lägre än Boverkets behovsprognos om ca 88 000 nya bostäder per år fram till 

2020 för att komma till rätta med bostadsbristen.  

De offentliga investeringarna har överraskat negativt under inledningen av året, vilket medför 

att vi drar ned prognosen för helåret 2016. Vi står dock fast vid att de kommer att ta fart under 

prognosperioden och att årets svaga inledningen hittills i år är beror på att offentliga investe-

ringar skjuts fram. Det är framförallt statliga infrastruktursatsningar som väntas stiga. Vi räknar 

även med högre investeringar i kommuner och landsting där det finns stora behov inom ex-

empelvis skola och sjukvård samt modernisering av kommunägda fastigheter. Den minskade 

asylinvandringen kommer dock att vara återhållande på de kommunala. Näringslivets investe-

ringar exklusive bostäder förväntas växa i en långsammare takt under prognosperioden, vilket 

är i linje med SCB:s senaste investeringsenkät. 

Hushållens konsumtionsvilja avgörande för tillväxten 
Hushållens köpkraft har under de senaste åren svarat för en betydande del av den svenska 

tillväxtuppgången. Dels har konsumtionen av varaktiga varor, såsom fordon, ökat i hög takt, 

dels har bostadsbristen i kombination med stark jobbtillväxt i städerna föranlett fortsatt höga 

bostadsinvesteringar. Den privata konsumtionen tillsammans med bostadsinvesteringarna 

bidrog med ca två tredjedelar av den totala tillväxtökningen under 2014 och 2015. Konsumt-

ionen understöds av en god sysselsättningsutveckling och höga reallöneökningar. Det innebär 

att hushållen som helhet inte har tagit några överdrivna risker, och även om skuldsättningen 

fortsätter att stiga ökar även sparkvoten. Dock varierar skuldsättningen stort mellan olika 

hushåll, där unga hushåll i storstäder skuldsätter sig i betydligt högre grad än äldre hushåll. 

Vi förutser en fortsatt hygglig konsumtionsutveckling de kommande åren även om ökningstak-

ten gradvis mattas av. Amorteringskravet och osäkerheten på bostadsmarknaden verkar 

återhållande, och oron i omvärlden torde bidra till en viss försiktighet hos hushållen. Dessu-

tom förefaller hushållens syn på sin egen ekonomi ha toppat ut. Bilförsäljningen går mot ytter-

ligare ett rekordår i år efter fjolårets ”All-time-high”, men därefter är en inbromsning sannolik, 

inte minst av mättnadsskäl. Även annan varaktig konsumtion och delar av tjänstekonsumtion-

en kommer att ha svårt att hålla nuvarande ökningstakt. 

Sammantaget fortsätter hushållens situation att vara stark under de kommande två åren med 

goda disponibelinkomstökningar. Dock, givet den försiktighet vi ser hos hushållen, förväntar vi 

att sparandet blir kvar på mycket höga nivåer. Hushållens betydelse för tillväxten kommer att 

förbli stor och utgör därmed också en risk för ekonomin. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Bostadsbyggandet fortsät-

ter att driva investeringarna 

Stigande offentliga investe-

ringar 

Hushållens gynnas av jobb-

tillväxt och låg inflation 

Konsumtionen förväntas 

växla ned 
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Fördjupning 1: Ökat byggande och minskad skuldsättning – en omöjlig ekvation 

Enligt Boverkets senaste prognos, från juni i år, behövs det byggas 440 000 nya bostäder fram t o m år 2020. Enligt 

Sveriges byggindustriers juni-prognos påbörjas 56 500 nya bostäder i år vilket innebär att det behöver färdigställas 

kring 96 000 nya bostäder per år under perioden 2017 – 2020. På lite längre sikt prognostiserar Boverket i sin juni-

prognos att det behövs 710 000 nya bostäder de närmaste 10 åren. Samtidigt har Riksbanken och Finansinpektion-

en (FI) uttalat en önskan att hushållens skuldsättning ska dämpas. Vad händer i så fall med skuldsättningen om 

bostadsbyggande ökar i linje med behoven?  

För att mäta effekten av ett ökat bostadsbyggande på hushållens skuldsättning utgår vi från Boverkets prognos för 

behovet av nya bostäder. Våra beräkningar visar att hushållens skulder stiger med drygt 90 miljarder kronor per år 

enbart för att möta behovet av nyproduktion. Dessa beräkningar antar att byggandet följer nuvarande mönster avse-

ende upplåtelseform och regional fördelning. Vidare antar vi en belåningsgrad på 75 procent i genomsnitt. Beräk-

ningarna bygger även på att de nya bostäderna gradvis blir mindre och att lägenhetsytan minskar med 2 procent per 

år. Därtill har vi antagit att markkostnaderna förblir oförändrade under hela prognosperioden men att byggkostnader-

na stiger med 5 procent per år, vilket återspeglar bl.a. löneglidning och stigande materialkostnader. Ökas belånings-

graden till 85 procent, vilket är sannolikt vid nyproduktion, stiger hushållens skulder från 90 miljarder till någonstans 

mellan 105 miljarder 2016 och 120 miljarder per år 2018. (Under 2015 uppgick motsvarande siffra till ca 60 miljarder 

kronor). Detta innebär att enbart nyproduktionen höjer hushållens skuldsättning i förhållande till disponibel inkomst 

med ca 1,6 procent per år. Något som i sin tur skulle leda till att hushållens skuldsättning fortsätter att öka i linje med 

dagen ökningstakt. Med andra ord, ett ökat byggande i linje med befolkningsökningen innebär att hushållens skuld-

sättning fortsatt kommer att växa från redan höga nivåer.  

Reformer på bostadsmarknaden, där de nya flyttreglerna kan ses som ett steg i rätt riktning, skulle kunna motverka 

denna utveckling. Ökad rörligheten på bostadsmarknaden och/eller att öka andelen hyresrätter skulle dämpa beho-

ven av en fortsatt ökning av hushållens skuldsättning. En ökad rörlighet kan bidra till ett bättre utnyttjande av befint-

ligt bestånd och minska behovet av nybyggnation. Fler hyresrätter minskar skuldbördan i hushållssektorn. 

     

 

 

 

 

 

Både Riksbanken och Finansinspektionen (FI) har ställt sig positiva till möjligheten att införa ett lagstadgat skuld-

kvotstak. Ett förslag som förekommit flitigt i debatten är en lånebegränsning på sex gånger  den årliga disponibelin-

komsten. Enligt våra beräkningar skulle detta fungera på riket i genomsnitt men de regionala effekterna är långtgå-

ende. Ett skuldkvotstak enligt förslaget skulle slå hårt mot storstadsregionerna, främst Stockholm där i synnerhet 

bostadsrättsmarknaden  skulle påverkas. Under första kvartalet 2016 hade bostadsrättsinnehavarna drygt 600 000 

kronor i disponibel årsinkomst, vilket innebär att ett skuldkvotstak begränsar lånebeloppet till 3,6 miljoner kronor. 

Snittpriset för en lägenhet om 90 kvadratmeter noterades till 4,96 miljoner kronor under första kvartalet, en differens 

på ca 1,4 miljoner kronor. I Göteborgsregionen motsvarar dagens prisnivå i stort sett ett skuldkvotstak på sex gånger 

den disponibla inkomsten. 

Ett eventuellt införande av ett lagstadgat skuldkvotstak kan leda till en betydande prispress på främst bostadsrätter i 

Stockholmsområden. Det innebär samtidigt en restriktion för fortsatt nyproduktion. Tre alternativ för att minska bo-

stadsbristen och samtidigt dämpa ökningen i hushållens skuldsättning är satsningar på infrastruktur, fler hyresrätter 

samt ökad rörlighet. En ökad investering i infrastruktur gör att nyproduktionen i högre utsträckning flyttar längre från 

regionens kärna. En större satsning på byggande av hyresrätter minskar skuldbördan hos hushållen. Slutligen, re-

former som kraftigt ökar rörligheten och samtidigt leder till en bättre utnyttjande av befintligt bestånd minskar behovet 

av nya bostäder.  
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Rekryteringsproblemen tilltar men långsam uppgång i löneökningarna 
Arbetsmarknaden fortsätter att stärkas med en god sysselsättningsökning och en sjunkande 

arbetslöshet, en utveckling som i stort sett väntas bestå under de närmaste åren. Arbetslös-

heten sjunker till som lägst 6,2 procent under 2017 för att sedan stiga något till 6,4 procent år 

2018. Det är klart lägre än den nivå som Konjunkturinstitutet bedömer utgör jämviktsnivån, 6,7 

procent. Rekryteringsproblem har börjat uppstå och tecknen på flaskhalsar sprider sig. Bland 

annat finns det tydliga tecken på att en allt större del av den tillgängliga lediga arbetskraftens 

kompetens inte matchar arbetsgivarnas behov. Det finns också anledning att tro att den allt-

mer besvärliga bostadsituationen i landets stor- och medelstora städer försvårar rekrytering-

arna.  

Den fortsatt stora efterfrågan på arbetskraft bäddar för ännu en stökig avtalsrörelse i vinter, 

där spänningarna mellan olika avtalsområden riskerar att skärpas. Industrin, som brukar vara 

normerande, möter en fortsatt hård internationell konkurrens medan de mer skyddade in-

hemska sektorerna åtnjuter en stark efterfrågan. Sammantaget talar arbetsmarknadsläget för 

stigande löneökningar under de närmaste åren. Sambanden mellan resursutnyttjande och 

löneutveckling har emellertid försvagats i spåren av den ökade internationaliseringen samti-

digt som gott om lediga resurser i Europa håller tillbaka löneökningstakten. Vi räknar dock 

med successivt ökade löner under de närmaste åren, framförallt i form av löneglidning, från 

knappt 2,5 procent 2015 till ca 3,5 procent år 2018.  

Arbetskostnaderna förutses dock öka mer än så. Borttagandet av den s.k. ungdomsrabatten 

är en faktor men det finns också ett allt större inslag av ökade pensionsavsättningar, arbets-

tidsförkortningar och övertidsersättning i de senaste avtalen. Produktiviteten kommer under 

prognosperioden att hamna på i genomsnitt ca en procent, vilket historiskt sett är lågt. Sam-

mantaget innebär det att enhetsarbetskostnaden stiger till drygt 2,5 procent per år under 

prognosperioden, vilket är ca en procentenhet högre än genomsnittet åren 2013-15. Ett högre 

kostnadstryck är ur ett riksbanksperspektiv en viktig förutsättning för en mer stadigvarande 

uppgång i det inhemska inflationstrycket.  

Medan sysselsättningsökningen gradvis dämpas fortsätter arbetskraften att växa (ca en pro-

cent per år), vilket återspeglas i en stigande arbetslösheten 2018. Det stora antalet asylsö-

kande de senaste åren får nu successivt uppehållstillstånd och kan slussas ut till Arbetsför-

medlingens etableringsuppdrag. Antalet asylsökande har minskat betydligt i år och plane-

ringsantagandet har nu begränsats till 34 500 personer i år och till 51 200 personer nästa år 

enligt Migrationsverkets juliprognos.  

Tudelningen på arbetsmarknaden, som redan är stor, blir allt tydligare under de närmaste 

åren. Redan i dagsläget ökar arbetslösheten bland personer som är födda utanför Europa och 

dessa utgör drygt 40 procent av de inskrivna arbetslösa. Uppemot hälften av deltagarna i 

etableringsuppdraget saknar gymnasiekompetens. Samtidigt sjunker arbetslösheten för inri-

kes födda i åldern 25-54 år snabbt och närmar sig 2,5 procent. Ett positivt tecken är dock att 

ungdomsarbetslösheten minskar kraftigt, både för inrikes och utrikes födda, även om skillna-

derna fortfarande är betydande, 16 respekjtive 32 procent. Detta visar vikten av att nu hålla 

uppe efterfrågan på arbetskraft och att intensifiera integrationsarbetet så att även de som står 

en bit ifrån arbetsmarknaden har möjlighet att hitta jobb. Det är de utrikes födda som de 

kommande åren står för praktiskt taget hela ökningen av arbetskraften medan arbetskraftsut-

budet hos inrikes födda kommer att dämpas.  

    

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnaderna stiger 

mer än lönerna 

Stigande arbetslöshet 2018 

Stökig avtalsrörelse i vinter 

Stora skilnader mellan utri-

kes och inrikes födda 

Sjunkande arbetslöshet och 

flaskhalsar 
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Långsam uppgång i inflationen  
Inflationen fortsatte att stiga under 2016 om än i en långsammare takt än förväntat och befin-

ner sig alltjämt under Riksbankens mål på 2 procent. Inflationen har drivits av stigande tjäns-

tepriser från den inhemska marknaden medan den importerade inflationen fallit tillbaka. Bo-

endepostens tidigare återhållande effekt på KPI har minskat under året i samband med att 

räntekostnaderna långsamt börjat stiga efter att ha sjunkit sedan slutet av 2013.  

Det globala inflationstrycket väntas vara fortsatt dämpat under hela prognosperiodenäven om 

vi förutser en gradvis återhämtning i råvarupriserna. Den importerade inflationen begränsas 

också av en förväntad kronappreciering. En relativt snabb ökning i enhetsarbetskostnaderna 

förväntas dock få effekter på inflationen, framför allt inom tjänstesektorerna då arbetsmark-

naden stramas åt ytterligare. Dock kommer den hårda internationella konkurrensen att be-

gränsa företagens möjligheter att höja priserna. Bostadspostens bidrag till inflationen förvän-

tas öka givet högre energipriser och svagt stigande räntor. Vi räknar med att årstakten i KPI 

når två procent under hösten nästa år och stiger till drygt 2,5 procent i slutet av 2018. Rensat 

för räntor stiger KPIF om än i en måttligare takt och vi räknar inte med att inflationstakten når 

två procent under hela prognosperioden.     

Importerade inflationen 

dämpar 

KPI-inflationen når 2 pro-

cent under hösten 2017 
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Fördjupning 2: Riksbanken i färd med att ändra målvariabel 
Riksbanken förefaller vara nära ett beslut kring byte av målvariabel för penningpolitiken och vi förväntar att detta 

offentliggörs under hösten. Riksbanksdirektionen föredrar sannolikt HIKP framför KPIF för att underlätta en internat-

ionell jämförelse. En övergång till HIKP skulle signalera en något mjukare penningpolitik än en övergång till KPIF 

eftersom HIKP väntas understiga KPIF med mellan 0,2-0,3 procentenheter under överskådlig tid. Att döma av ett tal 

från förste vice riksbankschefen Kerstin af Jochnick pågår också en diskussion om att återinföra ett intervall kring 

målet på 2 procent. Vi anser att det är osäkert om det verkligen är rätt tidpunkt att återinföra ett intervall just nu. Det 

skulle riskera skada trovärdigheten kring inflationsmålet, och den tyngd som Riksbanken lagt under de senaste åren 

på att få tillbaka inflationen mot just 2 procent. Ett införande av ett intervall, menar vi, skulle öka osäkerheten och 

uppfattas som en signal om en stramare penningpolitik.  

Skillnaden mellan KPIF och HIKP 

Den avgörande skillnaden mellan KPIF och HIKP är tillämpningen av räntekostnader för egna hem. I KPIF sätts 

räntesatsindexet konstant men kapitalstocksindexet från KPI-beräkningen ingår med hela räntepostens vikt. Ef-

tersom huspriserna har stigit sedan år 2000 får boendeposten ett allt större genomslag i KPIF-inflationen framöver, 

inte minst när effekterna från de låga huspriserna i mitten på 1990-talet klingar av.  

I HIKP exkluderas både räntor och huspriskomponenten. Historiska förmögenhetseffekter som är inbyggda i KPIF 

finns därmed inte med i HIKP och skulle således kunna vara ett bättre mått för att mäta den underliggande inflat-

ionstakten. Konsumtionskorgen i HIKP utgörs av cirka 85-90 procent av den totala KPI-korgen där bland annat 

fastighetsskatt, avskrivningar och villaförsäkringar exkluderas. Totalt utgör bostadsposten 14 procent i HIKP jämfört 

med 25 procent i KPI och KPIF. Beräkningarna i HIKP påverkas inte heller i samma grad som KPIF av förskjutning-

ar i konsumtionsmönstret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korrelationen mellan KPIF och HIKP har historiskt sett varit hög (0,94 procent 2005-2016), men vi bedömer att den 

kommer att minska framöver. Sedan 1999 har HIKP-inflationen i genomsnitt varit mellan 0,1 och 0,2 procentenheter 

högre än KPIF-inflationen, men de senaste två åren har differensen försvunnit. Exkluderar man huspriskomponen-

ten från KPIF (en approximation av HIKP) minskar inflationstakten med 0,3 procentenheter för de kommande åren. 

Det är den starka husprisuppgången som leder till att KPIF ökar snabbare än HIKP. Beslutet att inkludera ränteav-

draget i KPI och KPIF från 2017 minskar emellertid differensen något. Samtidigt har SCB ambitionen att införa en 

ny beräkningsmetod för bostadsrätter, vilket skulle innebära att bostadsrättsägarnas räntekostnader inkluderas i KPI 

och KPIF. Effekten bedöms bli i samma storleksordning som förändringen av ränteavdraget, men med omvänt 

tecken. 
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Riksbanken fortsatt på tårna i en mjuk omvärld 

Inflationen överraskade på uppsidan i juli och ligger drygt 0,1 procentenheter över Riksban-

kens senaste prognos. Det, i kombination med en fortsatt stark inhemsk ekonomi och arbets-

marknaden samt en relativt svag krona, talar för att Riksbanken avstår från ytterligare pen-

ningpolitiska åtgärder i närtid. Pressen på Riksbanken är dock fortsatt stor och beredskapen 

för ytterligare åtgärder kommer att finnas kvar lång tid framöver.  

Osäkerheten kring det internationella konjunktur- och inflationsläget är betydande, och har 

ökat efter det brittiska beslutet att lämna EU. Omvärldens centralbanker är fortsatt mjuka. Den 

sedan länge förväntade räntehöjningen från USA låter vänta på sig. Bank of England har 

sänkt styrräntan och åter implementerat obligationsköp och låneprogram i spåren av den 

brittiska EU-omröstningen. Vi räknar dock inte med några ytterligare åtgärder från ECB i 

närtid. Däremot så är det troligt att ECB kommer att förlänga sitt obligationsköpprogram fram 

till nästa höst, om än successivt nedtrappande.  

Riksbankens köpprogram löper till årsskiftet. Det är troligt att även Riksbanken kommer att 

förlänga sitt program, åtminstone fram till halvårsskiftet 2017 och att det aviseras i oktober 

eller i december. Den stora knäckfrågan är om Riksbanken kommer att fortsätta med enbart 

statsobligationer, nominella och reala, eller om programmet behöver breddas till att även 

omfatta kommun- och/eller bostadsobligationer. Likviditeten på den nominella statsobligat-

ionsmarknaden försämras gradvis, en utveckling som riskerar att skärpas i takt med att Riks-

bankens innehar en allt större andel av statsobligationsstocken. Riksgäldens beslut att minska 

obligationsemissionerna minskar utbudet av obligationer ytterligare. Under det andra halvåret 

i år planerar Riksbanken att köpa sammanlagt 30 mdkr i nominella statsobligationer vilket 

tillsammans med de återinvesteringar som Riksbanken gör av förfallande lån och kuponger 

skulle innebära att de vid årsskiftet kommer att inneha ca 43 procent av den utestående 

statsobligationsstocken (exklusive den korta obligationen SGB 1051 med förfall augusti 2017).  

Swedbanks huvudscenario är att Riksbanken behåller reporäntan på -0,5 procent 2017 ut. 

Även om det säkert finns en vilja att försöka komma bort från minusräntan så snart tillfälle ges 

bedömer vi att det blir svårt med det mjuka förhållningssätt som de tongivande centralbanker-

na i omvärlden intar. Den svenska inflationen rör sig just nu uppåt men uppgången är bräcklig 

och volatil. Enligt vår uppfattning är det inte tillräcklig för att få Riksbanken att agera redan 

under det andra halvåret 2017, vilket för närvarande är deras egen prognos. Under 2018 

bedöms det finnas utrymme för ett par försiktiga höjningar och reporäntan bedöms hamna på 

noll procent vid slutet av 2018. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Finanspolitisk uppladdning inför valet 2018 
Penningpolitikens verktygslåda töms alltmer och effekterna av ytterligare lättnader är begrän-

sade. Detta har lett till rop på en mer expansiv finanspolitik. Vi bedömer att regeringen bara 

halvhjärtat kommer att lyssna på kraven. I våras lämnade regeringen, tillsammans med Väns-

terpartiet, en svagt expansiv budget utan omfattande strukturella reformer. Regeringen 

släppte dessutom på krona-för-krona principen. Sedan dess har riksdagens alla partier utom 

Sverigedemokraterna enats om ett nytt överskottsmål. Det nya målet innebär att den offent-

liga sektorns finansiella sparande över en konjunkturcykel ska vara ca 0,33 procent av BNP 

(jämfört med 1 procent av BNP idag) och att statsskulden inte ska överstiga 35 procent av 

BNP. Tillväxten för svensk ekonomi har dessutom varit stark med högre skatteintäkter som 

följd. Detta tillsammans med tillfälliga faktorer väntas ge ett överskott i statsbudgeten i år. 

Dessutom väntas det lägre flyktingmottagandet leda till lägre migrationsutgifter än tidigare 

prognostiserat. 

 

Riksbanken avvaktar i när-

tid 

Mjuka centralbanker i om-

världen 

Riksbanken fortsätter san-

nolikt köpprogrammet nästa 

år 

Styrräntan höjs först 2018 

Överskott i de offentliga 

finanserna 

Ränte- och valutaprognoser (%)

Utfall Prognos

2016 2016 2017 2017 2018 2018

25-aug  31 dec   30 jun  31 dec   30 jun  31 dec

Räntor

Svensk reporänta -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,25 0,00

Valutor

EUR/SEK 9,47 9,20 9,00 8,90 8,90 8,90

USD/SEK 8,40 8,47 8,49 8,09 8,09 7,95

NOK/SEK 0,98 1,01 1,01 1,00 1,02 1,02

KIX (SEK) 111,5 109,1 107,5 107,8 107,7 107,4

Källor: Reuters EcoWin och Swedbank



29 augusti 2016                   Färdigställd: augusti 29, 2016, 08:12 Vänligen se ansvarsbegränsning i slutet av dokumentet, Distribuerad: 29 augusti 2016, 09:30 Sida 16 av 37 

Makroanalys – Swedbank Economic Outlook  

 

Årets överskott vänds till ett underskott 2017 då de högre skatteinkomsterna, som delvis har 

varit av engångskaraktär, planar ut medan integrationskostnaderna ligger kvar på en hög 

nivå. I höstens budget förväntar vi oss en del strukturreformer för att förbättra integrationen av 

nyanlända på arbetsmarknaden. En del utbildningssatsningar och ökade bidrag till resurs-

svaga hushåll ligger också i korten. Dessa väntas framförallt bli implementerade under 2018. 

Inför riksdagsvalet 2018 kommer trycket att stiga på att tillgodose koalitionspartners och för att 

visa handlingskraft. Det är därför rimligt att anta ytterligare satsningar för gröna företag. Rege-

ringen kommer att vilja visa på ett budgetöverskott i närheten av det nya överskottsmålet. 

Därför tror vi på en inbromsning i offentlig konsumtion och att välfärdsinvesteringar på kom-

munal nivå (skolor, bostäder och infrastruktur) motiveras med att de varaktigt stärker tillväx-

ten. 

Framöver ser vi att obligationsemissionsvolymer inom kommun och landsting stiger i en något 

långsammare takt, i vart fall kortsiktigt. Permanent högre statsbidrag och goda skatteinkoms-

ter i närtid minskar lånebehovet. Statens nettolånebehov har minskat betydligt i år och med 

vår prognos på den offentliga sektorns finansiella sparande är risken att Riksgälden justerar 

ned emissionsvolymerna ytterligare för 2017-2018 (Riksgäldens senaste prognos är att emit-

tera 77 mdkr i nominella statsobligationer).  
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Avancerade ekonomier: Fortsatt stöd be-
hövs 
De avancerade ekonomierna dras fortfarande med en svag återhämtning och negativa 

händelser sätter käppar i hjulet för utvecklingen. Storbritanniens beslut att lämna EU 

var en negativ överraskning som kommer att hämma tillväxten i landet under lång tid. 

De omedelbara effekterna på marknaderna har dock hittills varit övergående. Tillväxten 

är ojämn i euroområdet och lägre än förväntat i USA. Den svaga återhämtningen sedan 

finanskrisen och låga produktivitetsökningar bidrar till politiska spänningar och de 

politiska utmaningarna kommer att stå i fokus. Alla stora ekonomier kommer att be-

höva fortsatt ekonomisk stimulans under prognosperioden. 

Euroområdet: Låg tillväxt även framöver 
I euroområdet växte BNP med 1,1 procent under det andra kvartalet (i uppräknad årstakt). 

Skillnaderna mellan olika länders tillväxttakter är dock fortsatt stora. Spanien har en stark 

utveckling med en tillväxt på nästan 3 procent. Även i Tyskland är tillväxten hyfsad och ligger 

för närvarande på cirka 1,5 procent, vilket är i linje med inköpschefsindex och andra 

undersökningar. Men trots tydliga förbättringar under det senaste året noterade både 

Frankrike och Italien nolltillväxt för andra kvartalet och undersökningar bland företagen ger 

mindre tydliga signaler om den framtida utvecklingen.  

De flesta undersökningar pekar på att tillväxten i euroområdet ligger kvar i området 1–

1,5 procent. Vår tillväxtprognos ligger i den övre delen av detta intervall. Förutsättningar för att 

tillväxttakten ska ta ännu mer fart saknas dock. Utvecklingen inom tillverkningsindustrin har 

mattats av de senaste månaderna och orderingången har varit svag. Det tyder på att sektorn 

inte har så mycket mer att vinna på en försvagning av euron. Konsumentförtroendet ligger 

visserligen över genomsnittet i euroområdets större ekonomier men det har sjunkit under året. 

Det talar för en långsammare konsumtionsökning framöver och detaljhandeln var mycket 

riktigt så gott som oförändrad under det andra kvartalet.  

Positivt är dock att investeringsvolymerna har stigit stadigt i två år och dessa kommer 

sannolikt att fortsätta att öka under de kommande åren. Ökningen har dock hittills gått relativt 

långsamt och det verkar som om tillgången på krediter fortfarande hämmar investeringarna. 

Banksektorn har i mångt och mycket klarat stresstesterna och utlåningen ökar till både företag 

och hushåll, men i några länder finns fortfarande allvarliga problem med både kapitaltäckning 

och lönsamhet. Att bankaktier haft ett förfärligt år speglar investerarnas växande oro över 

problemen i sektorn. Kurserna har dock stabiliserats på sistone och både räntedifferensen i 

upplåning och kreditspreadar på företagsobligationsmarknaderna har minskat. 

Trots låg tillväxt sjunker arbetslösheten i nästan alla länder i euroområdet. Det viktiga är att 

det beror på att sysselsättningen ökar, vilket stärker hushållens inkomster även om löneök-

ningarna fortfarande är små. Arbetslösheten är dock fortfarande kvar på en hög nivå och det 

syns inga tecken på löne- eller pristryck uppåt. Således kan den Europeiska centralbanken 

fortsätta med sin extremt expansiva penningpolitik ett tag till. Vid det här laget är utrymmet för 

ännu mer penningpolitisk stimulans begränsat och, enligt oss, skulle eventuella justeringar 

inte få någon större effekt på ekonomin. Även om den finanspolitiska stimulansen kan öka 

något kommer åtgärden begränsas av flera länders stora statsskulder samt av andra länders 

politiska motstånd. 

     

Ojämn tillväxt i de stora 
ekonomierna 

Begränsad uppsida i våra 
tillväxtprognoser 

Svaga banker ett hot för 
investeringar 
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Fördjupning 3: Brexit – UKs hantering och följderna för euroområdet 
Sommaren kom och uppståndelsen kring Brexit lade sig. Regeringsombildningen i Storbritannien gick förvå-

nansvärt smidigt. Premiärminister David Cameron efterträddes av Theresa May, som beskrivs som målinriktad 

och pragmatisk. I juli presenterade hon sin nya regering med två nya ministerposter som tilldelades Brexitföre-

språkarna Liam Fox, minister för internationell handel, och David Davis, som leder departementet för EU-

utträde. Den sista av ”de tre Brexitmusketörerna”, Boris Johnson, utsågs till utrikesminister. 

”Vänta och se”-fasen 

Den brittiska regeringen är än så länge inte redo att lämna in artikel 50 och ansöka om EU-utträde. Om det 

efter två år från ansökan inte finns något nytt avtal så upphör landets EU-medlemskap. Ledande Brexitföre-

språkare har dessutom vitt skilda åsikter om hur relation mellan Storbritannien och EU bör se ut. Premiärmi-

nister Theresa May har flera gånger sagt att hon inte kommer att utlösa artikel 50 förrän tidigast i början av 

2017, men om regeringen inte är förberedd kan den formella utträdesprocessen försenas.  Premiärminister 

May har varit tydlig med att ”Brexit betyder Brexit” och det är vårt huvudscenario. Det finns dock ett antal fak-

torer som kan förändra detta. För det första röstade en övervägande majoritet i Skottland och Nordirland för att 

stanna kvar i EU. Risken för en splittring av Storbritannien är en faktor som kan påverka beslutet om utträde. 

För det andra är stämningen i oppositionspartiet Labour kaotisk och den 24 september ska ett partiledarval 

hållas. Den nuvarande ledaren Jeremy Corbyns utmanare Owen Smith har antytt möjligheten till en ny folkom-

röstning om EU. Den politiska situationen i Storbritannien är således mycket ostadig just nu. Samtidigt fortsätter 

EU förberedelserna inför det brittiska utträdet. Den 16 september ska ledarna för de 27 EU-länderna samlas för 

ett informellt möte där nya reformer och utvecklingen av ”det nya” EU27 ska diskuteras. Unionen har även 

utsett den franske politikern och Brysselveteranen Michel Barnier till att leda Brexitförhandlingarna. 

Ingen enkel match 

Bortsett från förhandlingar om Storbritanniens förhållande till EU:s inre marknad finns det en rad andra frågor 

som man måste enas om. Några gäller säkerhets- och försvarsavtal, men även landets medlemskap i Världs-

handelsorganisationen (WTO) måste omförhandlas. Det lär ta mer än två år, efter utlösandet av artikel 50, att 

avsluta samtliga förhandlingar. Dessutom lär förhandlingarna präglas av stor kreativitet. Sammanfattningsvis är 

osäkerheten stor. 

De ekonomiska konsekvenserna för euroområdet väntas bli små ... 

Som helhet kommer den svagare utvecklingen i Storbritannien förstås att påverka euroområdets ekonomi 

negativt, men effekterna blir antagligen ganska måttliga. Främst är det privat konsumtionen som driver tillväx-

ten i euroområdet och det finns egentligen inga skäl att tro att genomsnittseuropén ska konsumera mindre bara 

för att britterna röstat för att lämna EU. Konsumentförtroendet är fortfarande högre än genomsnittet, arbetslös-

heten sjunker och inflationen är låg. Det är sådant som spelar roll för hushållen. Om den brittiska ekonomin 

försvagas minskar förmodligen importen från euroländerna, men denna står hur som helst inte för mer än 

2,5 procent av euroområdets BNP. Så länge som Storbritannien inte ”brakar igenom” helt väntas effekten på 

euroområdet inte bli särskilt kännbar. Företagens investeringar riskerar att påverkas mer, men eftersom Storbri-

tannien, ur europeisk synvinkel, utgör en så pass liten exportmarknad är det inte mycket som talar för att euro-

peiska företag ska minska sina investeringar drastiskt. Detta såvida de inte ser tydliga indikationer på att hela 

EU-samarbetet är hotat. 

... men de politiska riskerna har ökat 

De politiska följderna för euroområdet är svårare att förutsäga. Det värsta scenariot är att hela EU splittras och 

att eurosamarbetet upplöses. Det skulle antagligen vara följden av ett ökat stöd för populistiska partier som 

kräver folkomröstningar om EU-medlemskapet i sina länder, som Nederländerna, Frankrike och Italien.  

Om något ”viktigt” euroland skulle lämna unionen riskerar hela EU-samarbetet att kollapsa, eftersom det skulle 

undergräva förtroendet för EU-institutioner såsom ECB. Detta skulle inte bara skapa ekonomisk osäkerhet utan 

också ge näring åt ett missnöje, som kan göda  

nationalistiska stämningar och försvaga den politiska  

sammanhållningen. Men Brexit kan också leda till välbehövliga  

EU-reformer och förändringar som över tid stärker det folkliga  

stödet för unionen. Kaoset och uppståndelsen som rådde  

veckorna efter den brittiska folkomröstningen verkar ha fått  

människor att inse att det är ett stort vågspel att lämna EU.  

I vår mening kommer vi mest sannolikt ”bara” att få se en Brexit  

och inte ett fullt uppbrott av EU-projektet. Trots det är risken  

att Italiens folkomröstning, om minst sagt välbehövliga  

förändringar av konstitutionen, skapar en del oro under i höst. I minst eftersom premiärminister Matteo Renzi 

har förklarat att han tänker tolka omröstningen som en förtroendeomröstning. Ett nej – vilket inte är osannolikt – 

skulle innebära ytterligare en utmaning för EU-samarbetet. 
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USA: Konjunkturen mognar och Fed har begränsat handlingsutrymme 
Den ekonomiska statistiken från USA för första halvåret var blandad. Tillväxten blev lägre än 

väntat och den avmattning vi såg i slutet av 2015 fortsatte in i 2016. Jobbskapandet bromsade 

också in en aning. Däremot så förefaller den underliggande tillväxten fortsatt vara stark. Fram-

för allt är det hushållens konsumtion som legat på en hög nivå, vilket understött tillväxten. 

Sentimantsindikatorer pekar även på att denna trend kommer att hålla i sig framöver. 

Hushållens konsumtion, motvarande två tredjedelar av BNP i USA, är en viktig faktor för 

tillväxten och den ökade under andra kvartalet i linje med våra tidigare prognoser. Löneök-

ningarna har legat på över 2 procent sedan mitten av 2015. Även hushållens disponibla in-

komster fortsätter att stiga, även om en viss avmattning märkts under våren och sommaren. 

Tillgång till konsumentkrediter, låga energikostnader och utvecklingen på bostadsmarknaden 

gav också stöd till konsumtionen. Vi räknar med att dessa faktorer gör att hushållen även 

framöver kan bidra kraftigt till den ekonomiska tillväxten. Stigande inflation och stramare 

penningpolitik kommer dock att dämpa hushållens konsumtion mot slutet av prognosperioden. 

Lagernedragningar gjorde att tillväxten bromsade in med hela 1,3 procentenheter under det 

andra kvartalet och har nu påverkat tillväxten negativt fem kvartal i följd. Lagerkomponenten 

är som alltid svårtolkad, men de starka siffrorna för detaljhandeln under samma period talar 

för att minskningen beror på att företagen underskattat efterfrågan snarare än på förväntning-

ar om att försäljningen ska försvagas framöver. Således är vår bedömning att lagernivåerna 

kommer normaliseras när produktionen är i linje med efterfrågan igen.  

Den amerikanska arbetsmarknaden visar tecken på att den blir alltmer stram, även om ök-

ningstakten för antalet nya jobb mattats en aning. Arbetslösheten ligger stadigt på strax under 

5,0 procent, men den sjunkande trenden för deltagandegraden på arbetsmarknaden tycks ha 

vänt, mycket p.g.a. återvändare. Samtidigt går även trenden för undersysselsatta i sidled. 

Utannonserade lediga tjänster ökar och antalet nya ansökningar om arbetslöshetsersättning 

ligger på låga nivåer. Därför bedömmer vi att den lediga kapaciteten på arbetsmarknaden 

succesivt minskar, vilket kommer att leda till en löneökningstakt på nuvarande nivå eller 

högre. Det ger ökad privatkonsumtion och driver inflationen genom att löneökningarna slår 

igenom på konsumentpriserna.  

Inflationen har trendat uppåt sedan mitten av 2015. Kärninflationen mätt som konsumentpris-

index överstiger sedan en tid 2 procent, medan PCE-inflationen (priserna enligt konsumtions-

deflatorn) ligger på ungefär 1,5 procent. Löneökningar och stigande energipriser förväntas 

leda till att inflationen fortsätter uppåt, om än långsamt. 

Samtidigt märks tecken på att konjunkturcykeln har börja mogna. Företagens vinster sjunker 

trots den höga privatkonsumtionen. Investeringsnivån är också onormalt låg och bidrar nega-

tivt till tillväxten. Det talar för att högkonjunkturen i USA går mot sitt slut och att tillväxten mat-

tas av. Stigande investeringar kan dock ge en risk på uppsidan i vår prognos. USA har, precis 

som många andra ekonomier, sett sin produktivitetstillväxt falla på senare år, ner till en 

snittsökningstakt på endast 0,5 procent. När arbetsmarknaden blir stramare lär heller inte 

tillväxten kunna få stöd från en ökning av antalet arbetade timmar som tidigare. Trendtillväx-

ten bör således sjunka i linje med den avmattning vi ser i vår prognos för 2018. 

I kölvattnet av en räntehöjning med 0,25 procentenheter senare i år, bedömer vi att inkom-

mande data stödjer centralbanken (Fed) i dess vilja att normalisera räntenivåerna. Sannolikt 

kommer de att behöva balansera mellan önskan om att normalisera penningpolitiken, och på 

så sätt hålla tillbaka inflationen, och behovet av stabila ränteskillnader för att förhindra en 

alltför stark dollar givet andra centralbankers expansiva politik. Fed lär tolerera att inflations-

målet på 2 procent överskrids i viss mån och höjer styrräntan med 0,25 p.e. en gång 2017 och 

två gånger 2018. Vi bedömer att styrräntan är 1,50 procent i slutet av 2018, drygt en procen-

tenhet lägre än Feds prognos, men ändå högre än nuvarande marknadsprissättning. 
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Japan: Stora utmaningar väntar   
Mer än tre år har gått sedan premiärminister Abe sjösatte sitt ambitiösa makroekonomiska 

program. Men tillväxten är fortfarande vacklande och inflationen ligger långt under målet. 

Preliminära siffror för BNP visar att ekonomin knappt växte under andra kvartalet i år. Den 

tydligaste effekten av Brexit var den ökade volatiliteten på finansmarknaderna som skapade 

en press uppåt på den japanska valutan. Yenen stärktes kraftigt, vilket slog mot Japans ex-

portföretag och pressade priserna på importen. Det i sin tur höll tillbaka inflationen. Vi tror att 

tillväxten tar fart något nästa år. En stramare arbetsmarknad kommer gradvis leda till stigande 

reallöner och stärka konsumentförtroendet. Den inhemska efterfrågan får dessutom stöd av 

den tilläggsbudget som ska antas under hösten och att momshöjningen skjuts upp. 

Japans centralbank beslöt vid sitt senaste möte i juli att fördubbla köpen av börshandlade 

fonder, men ännu mer behöver göras för att inflationsmålet på 2,0 procent ska nås. Tyvärr 

finns det färre och färre penningpolitiska instrument kvar för centralbanken att använda. Obli-

gationerna som går att köpa kan ta slut (centralbanken äger redan mer än en tredjedel av de 

utestående statsobligationerna) och att sänka den redan negativa inlåningsräntan för banker-

na kommer inte att öka utlåningen. Den nuvarande penningpolitiken ska utvärderas i septem-

ber. Att utöka befintliga instrument ytterligare räcker inte för att komma närmare prismålet, 

men samtidigt måste något göras när prisökningarna uteblir.     

    

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Storbritannien: Landet tyngs av Brexit-bekymmer 
Tillväxten var förvånansvärt solid under första halvåret, trots osäkerheten inför folkomröst-

ningen. Ett oväntat Brexit-resultat kommer dock att påverka tillväxten framöver. Vi tror att den 

inhemska efterfrågan kommer att försvagas kraftigt, något som signalerats av företagsunder-

sökningar och lägre konsumentförtroende. Planerna på att nyanställa har fortsatt att visa en 

vikande trend och efterfrågan på arbetskraft väntas minska. Huspriserna har börjat sjunka och 

marknaden för kommersiella fastigheter bromsar in. En del av den ekonomiska nedgången 

väntas dock bli kompenserad av en förbättrad handelsbalans och politiska stimulansåtgärder. 

Bank of England (BOE) gjorde penningpolitiken mycket mer expansiv i augusti. Framöver 

kommer de att behöva väga en svagare tillväxt mot en stigande inflation som får skjuts av det 

svagare pundet. Vi räknar med en till räntesänkning och att BOE accepterar att inflationen 

temporärt ligger över målet. Styrräntan väntas sänkas till 0,05 procent redan i novemner och 

kommer att ligga kvar där till 2018. Dessutom väntas finanspolitiken bli mer expansiv. 

Sammantaget gör detta att vi inte räknar med att Storbritannien går in i en recession.  

Det ligger ett stort mått av osäkerhet i BNP-prognoserna och riskerna, framförallt de 

förknippade med Brexit och bostadsmarknaden, är betydande. Den nya premiärministern 

Theresa May har signalerat att Storbritannien ska utlösa artikel 50 i början av 2017. Det är 

dock möjligt att det blir ännu senare, vilket skulle skapa ytterligare osäkerhet för både 

investeringar, handel och nyanställningar. (För en utökad analys se Fördjupning XX). 
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Fördjupning 4: Populismens ekonomi  
 

Populism är att lova enkla lösningar på komplicerade problem.  Brexit-omröstningen kan betraktas som det första 
stora haveriet orsakat av populismen i Europa sedan finanskrisen. Omröstningen i Storbritannien präglades av 
splittrande retorik. Populistpartiet UKIP kampanjade för att lämna EU genom att presentera missvisande siffror över 
kostnaden för EU-medlemskapet och ge invandrare skulden för att de tar jobben och sänker lönerna. I USA fördö-
mer Bernie Sanders och Donald Trump etablissemanget och frihandelsavtalen och ger dessa skulden för den svaga 
tillväxten, samtidigt som de ger orealistiska ekonomiska löften. Populistpartier går framåt i opinionsmätningarna över 
Europa och nästa år hålls det val i både Frankrike och Tyskland. En bättre förståelse för populism och dess kopp-
lingar till den ekonomiska utvecklingen kommer att vara viktigt under de kommande åren.  
 
Är uppgången för populismen en effekt av svag ekonomisk tillväxt, eller är det en konsekvens av förändrade sociala 
värderingar och hög invandring? Hur kommer den ekonomiska politiken att påverkas av den ökande populismen i 
västländerna? Populism är inte på något sätt ett nytt fenomen. Trots det har de ekonomiska förutsättningarna för 
populismens uppgång under de senaste åren inte studerats eller förståtts i någon högre utsträckning. Det finns 
väldigt lite akademisk forskning i ekonomi om sambandet mellan populism och den ekonomiska utvecklingen. I 
media och bland politiska och ekonomiska kommentatorer diskuteras flera olika förklaringar till den ökade populism-
en. Hög invandring och förändrade sociala värderingar (i USA är vapenreglering, samkönade äktenskap och abort 
sådana splittrande sociala frågor) lyfts ofta fram som förklaringar liksom stagnerade löneökningar, åtstramningsåt-
gärder och hög arbetslöshet.  
 
Vi har tre centrala budskap om ’populismens ekonomi’. För det första varnar vi för att försöka hitta förenklade förkla-
ringar till populismens uppgång. Det är rimligt att anta att sociala värderingar, invandring och ekonomiska förklaring-
ar alla spelar en roll i att underblåsa populistiska rörelser. Dessa faktorer påverkar olika länder i olika hög grad och 
samverkar även. Hög invandring är exempelvis delvis en konsekvens av olika länders olika ekonomiska utveckling. 
Under perioder av nedgång i ekonomin kan människor återgå till traditionella sociala värderingar och till att längta 
efter en återgång till förgångna, mer blomstrande tider för att söka tröst i en turbulent värld.  
 
För det andra är ekonomiska faktorer viktiga. Den globala ekonomiska nedgången som följde på finanskrisen är den 
värsta sedan 1930-talet, en tidsperiod som också präglades av populistiska rörelser. Den absoluta, relativa och 
förväntade ekonomiska utvecklingen påverkar hur individer upplever sin situation. Negativa ekonomiska chocker 
som lägre reallöner och hög arbetslöshet har stor betydelse Att individer även bryr sig  om sin ekonomiska ställning i 
förhållande till andra i samhället liksom i förhållande till sina tidigare förväntningar är en central lärdom från beteen-
deekonomin. De ekonomiska konsekvenserna av finanskrisen har varit mycket värre än man förutsåg och har präg-
lats av en ökande ojämlikhet i samhället. (Se diagram). Många grupper har halkat efter både i relativ och absolut 
bemärkelse. I USA har reallöneökningen stått stilla sedan krisen och medianlönerna har gjort det sedan långt innan 
krisen. I Storbritannien har reallönerna sjunkit. (Se diagram). Intrycket att de egna ekonomiska motgångarna, i för-
hållande till förväntningarna, är åtföljs av ett upplevt ekonomiskt uppsving för ”de andra” (det vill säga invandrare) 
kan förstärka hur ens intryck av en relativ förlust. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För det tredje påverkar populismen redan den ekonomiska politiken och kommer fortsätta att göra det. Populistiska 
partier påverkar den ekonomiska agendan även i länder där de inte direkt är med och styr. UKIP:s inflytande i Stor-
britannien är ett exempel. Uppgången för partiet var en viktig faktor för att Cameron skulle utlysa Brexit-
omröstningen och partiet påverkade kampanjen starkt. Ett annat exempel är Clintons protektionistiska retorik i USA, 
som sannolikt inte skulle ha haft en så framträdande roll om inte Sanders och Trump hade gått framåt så starkt. I 
Europa ser vi att populistpartiernas uppgång gör det svårt att driva igenom impopulära strukturella reformer. Då 
sådana reformer behövs för att stärka den långsiktiga potentiella tillväxten påverkar populismen på så sätt tillväxtut-
sikterna.  
 
Det finns få, om några, enkla lösningar på de komplicerade utmaningar som västländernas ekonomier står inför 
idag. Den låga tillväxten är delvis en konsekvens av finanskrisen. Men den är också ett resultat av underliggande 
strukturella utmaningar kopplade till en inbromsning i produktivitetstillväxten och till åldrande befolkningar. Utan en 
bestående högre produktivitetstillväxt är det osannolikt att reallönerna kommer att öka särskilt mycket. Framväxten 
av populistiska strömningar är en påminnelse om hur viktigt det är att beslutsfattarna tar detta på allvar och agerar 
därefter. Därför finns ett behov av ambitiösa reformer och modiga beslutsfattare för att förbättra de långsiktiga utsik-
terna. Populismen gör inte detta enklare.  
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Tillväxtmarknaderna: Bottenkänning med 
kvarstående utmaningar 
Kapitalflödena har vänt tillbaka till tillväxtmarknaderna och ekonomiska fundamenta 

försämras inte längre som under 2015. Låga eller negativa räntor på de utvecklade 

marknaderna har gjort att finansiella flöden återvänt till tillväxtmarknaderna. Oron över 

utvecklingen Kina har lagt sig efter den turbulenta inledningen på året när förväntning-

ar på en devalvering skapade stort tumult. Den kinesiska tillväxten växlar in på ett 

långsammare spår med stor uppbackning från statligt stöd. I Indien görs politiska 

framsteg och en mycket viktig reform antogs av överhuset i augusti. I det korta per-

spektivet kommer tillväxten däremot att hämmas av de många strukturella brister lan-

det har att hantera. Vi räknar med att Brasilien lämnar recessionen bakom sig nästa år 

men tvivlar på att den nya regeringen lyckas genomföra nödvändiga strukturreformer. I 

Ryssland är recessionen slut, men återhämtningen blir måttlig. 

 

     

 

 

 

 

 

 

Kina: Ekonomisk politik ger stöd åt tillväxten 
I början av året var oron över situationen i Kina stor. Aktiekurserna föll fritt, den kinesiska 

valutan var hårt pressad och stora mängder kapital lämnade landet. Sedan dess har läget 

blivit betydligt lugnare, även om tillväxten har slagit av på takten. Yttre faktorer har spelat stor 

roll, bland dem en svagare dollar och hårdare kapitalkontroller. Den kinesiska ekonomin forts-

ätter omställningen till en lägre och förhoppningsvis mer hållbar tillväxttakt. Under årets andra 

kvartal växte BNP med 6,7 procent i årstakt. Framför allt är det fastighetsmarknaden som 

drivit tillväxten, med starkt stöd från regeringen som fortsätter sin tillväxtfrämjande ekono-

miska politik. I handelsviktade termer har valutan försvagats med nästan 10 procent under det 

senaste året och obligationsräntorna är nu de lägsta sedan finanskrisen 2009. Vi tror att BNP-

tillväxten kommer att mattas till 6,5 procent under 2017 när Kina fortsätter sina försök att 

förskjuta tyngdpunkten i ekonomin och öka tjänstesektorns betydelse. 

Andra ekonomiska indikatorer har bromsat in kraftigt på sistone. Investeringarna i fasta till-

gångar (i nominella tal) ökar långsammare än de gjort sedan början av år 2000. För industri-

produktionen har ökningen legat runt 6 procent, vilket är mindre än hälften av tillväxttakten 

jämfört med fem år sedan. Den gamla råvarutunga industrin har länge haft problem med 

överkapacitet. Det kommer att fortsätta hämma investeringarna i tillverkningssektorn, men 

effekten kan dämpas framöver. Producentpriserna har sjunkit sedan 2012 men återhämtade 

sig kraftigt i år, bl.a. tack vare högre råvarupriser. Utrikeshandeln går trögt och både export 

och import har haft en negativ tillväxttakt sedan maj 2015. Samtidigt fortsätter försäljningen i 

detaljhandeln att öka stadigt med runt 10 procent i årstakt. Vi räknar med en gradvis avmatt-

ning för Kinas ekonomi och fortsatt stöd från den ekonomiska politiken. 
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Indien: Stort politiskt genombrott 
Indien är världens snabbast växande ekonomi. I fjol ökade landets BNP med 7,2 procent och 

vi tror att tillväxten blir ännu något högre i år. På längre sikt räknar vi med ännu högre tillväxt i 

spåren av nya strukturreformer som kommer att antas och genomföras. En positiv nyhet i det 

sammanhanget är den nya momslagen som antogs av överhuset den 2 augusti. Med en 

gemensam moms i hela landet breddas skattebasen och det blir lättare att transportera varor 

mellan delstaterna samtidigt som utrymmet för tvister och korruption minskar. Allt detta driver 

upp den potentiella tillväxten som på sikt förväntas öka med 1–2 procentenheter när lagen 

genomförts. Det finns dock en rad detaljer som inte har reglerats ännu, som undantag, trös-

kelvärden och själva momssatsen. Planen är att lagen ska träda i kraft den 1 april 2017, men 

kanske är datumet för optimistiskt eftersom det finns både tekniska frågor och personalfrågor 

som måste lösas först. Dessutom ska lagen godkännas av ett särskilt råd och minst hälften av 

Indiens 29 delstater. Att lagen nu antagits av överhuset är dock en viktig framgång för presi-

dent Modi, eftersom det hittills har gått trögt med reformerna. Beslutet var också viktigt för att 

säkra förtroendet mot omvärlden när den respekterade centralbankschefen Raghuram Rajan 

nu ska lämna sin post när hans mandat löper ut i september och den framtida penningpoliti-

ken känns mer oviss. 

Styrräntan har sänkts med 150 punkter till 6,5 procent sedan 2014, men dessa sänkningar har 

inte räckt för att utlåningen ska ta fart. Många statligt ägda banker dras fortfarande med en 

stor andel problemlån som gör att låntagarna inte fått ta del av de lägre finansieringskostna-

derna. En viktig uppgift för den nya centralbankschefen blir således att fortsätta Raghuram 

Rajans arbete med att förbättra transmissionsmekanismen. Investeringarna i fasta tillgångar 

har minskat sedan slutet av 2015, delvis på grund av de höga räntorna. Det främsta skälet är 

dock att investeringar i infrastruktur brottas med byråkrati, korruption och dröjsmål. Nästan en 

tredjedel av alla bygg- och anläggningsprojekt dras med betydande förseningar. Många bygg-

företag dras också med svaga balansräkningar som gör dem sårbara för förseningar och 

budgetöverskridningar. På det strukturella planet ser vi således mer positivt på Indien, men 

det finns många politiska utmaningar de närmaste åren.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brasilien: Botten i sikte men strukturproblem kvarstår 
Brasiliens finansiella tillgångar har stått för den bästa värdeutvecklingen hittills i år. Det beror 

dock mindre på inhemska förbättringar än på gynnsamma yttre faktorer, som dollarförsvag-

ning och prisökningar på råvaror. President Dilma Rousseff tvingades under året att lämna 

över rodret till vicepresident Michel Temer medan hon väntar på att ställas inför riksrätt. Fi-

nansmarknaderna har höga förväntningar på den nya interimsregeringen, men vi tvivlar på att 

den nya regeringen verkligen lyckas genomföra de strukturreformer som behövs. Brasilien har 

varit inne i en recession sedan andra kvartalet 2014. Nu märks dock tecken på att ekonomin 

kan ha bottnat. Färska siffror visar att nedgången går långsammare. Framåtblickande indika-

torer har stigit något, om än från mycket låga nivåer, men ligger fortfarande väldigt lågt.  
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Centralbanken har hållit sin styrränta oförändrad på 14,25 procent sedan 2015. Det är den 

högsta nivån på 10 år och bakgrunden är att inflationstrenden pekat uppåt trots negativ till-

växt. Inflationen har hållits uppe av en kraftig försvagning av realen och höjningar av regle-

rade priser, men dessa faktorer klingar nu av. Inflationen toppade troligen på 10,5 procent i 

början av 2016 och har sedan dess sjunkit till under 9 procent. Det öppnar för viss penningpo-

litisk stimulans framöver. Vi har justerat upp vår prognos för tillväxten 2016 efter de senaste 

månadernas uppgång inom industrin, men Brasiliens ekonomi har fortfarande långt kvar till en 

robustare expansion. Den ekonomiska politiken kommer att förbli stram och det kommer att ta 

flera år att förbättra affärsklimatet. Landets ekonomi har dock förmodligen blivit mindre sårbar 

för finansiella chocker. Underskottet i bytesbalansen har minskat från 4,5 procent 2015 till 

under 2 procent och valutareserverna motsvarar nästan två års import.  

Ryssland: Recessionen är över men återhämtningen blir måttlig 
Det börjar bli tydligt att recessionen i Ryssland inte blev lika djup som befarat. På kvartalsba-

sis bedömer vi att BNP växte i andra kvartalet. Det betyder i så fall att recessionen tog slut två 

kvartal tidigare än vi hade förutsett. Återhämtningen leds av industrin, som gynnas av en svag 

rubel och importsubstitution. Efter fem kvartal i följd med nedgångar redovisade tillverknings-

sektorn en svagt positiv tillväxt i årstakt varje månad under det andra kvartalet. Gruvor och 

stenbrott noterar också en tillväxt på 2,6 procent mot första halvåret 2015.  

De flesta andra sektorer har det fortsatt kämpigt. Försäljningen i detaljhandeln under första 

halvåret 2016 var 6 procent lägre än motsvarande period i fjol, samtidigt som arbetslösheten 

sjunker och reallönerna stiger. Vi ser två förklaringar till detta. För det första har antalet del-

tidssysselsatta ökat och invandrarjobben minskat kraftigt. För det andra fortsätter hushållen 

att betala av på sina skulder. Kredittillväxten är inte lika svag som tidigare. Vi förväntar oss 

därför en fortsatt svag utveckling inom  detaljhandeln nästa år. Det största orosmomentet är 

byggsektorn, som krympte 8,2 procent i årstakt under andra kvartalet i år. Den nya ned-

gången beror på sektorns finansiella problem och åtstramningen av offentliga investeringar 

(som skurits ner med 9 procent i år).  

Investeringsnivån är på väg att nå botten och bör kunna ta fart igen nästa år när den ryska 

centralbanken fortsätter sänka sin styrränta (från 10,5 procent i dag till 9,5 procent vid 

utgången av 2016). Budgetunderskottet finansieras med medel från reservfonden, men dessa 

kan sina under 2017. Trots att överskottet i bytesbalansen krymper i rask takt (16 miljarder 

dollar första halvåret 2016, vilket bara är en tredjedel av fjolårets överskott) ligger reserverna 

stabilt på nära 400 miljarder dollar. Förutsatt att vi inte får en ny kapitalflykt (t.ex. på grund av 

politiska risker) är Rysslands betalningsförmåga fortsatt god.  

Den ekonomiska politiken – med rörlig växelkurs, hyfsad budgetdisciplin och stöd till 

banksektorn – har mildrat recessionen men inte lyckats stärka tillväxtpotentialen. Beroendet 

av olja och gas är fortfarande starkt och det är ovisst hur det går med diversifieringen. Den 

pågående ommöbleringen i regeringen stärker Putins grepp om makten snarare än att lägga 

grunden för en livskraftig återhämtning. EU kommer sannolikt att lätta på sina sanktioner i 

början av nästa år, men bara dem som gällt enskilda personer – och det kommer inte att 

hjälpa tillväxten. USA:s sanktioner är de mest betydande och dessa kommer inte att hävas 

under 2017. Ryssland har förlängt sina sanktioner mot import från EU till slutet av nästa år. 

När EU nu lättar på sina sanktioner kan Ryssland eventuellt häva sanktionerna för ett mindre 

antal varutyper som det har gått sämre att ersätta med inhemskt producerade.  

Sammantaget räknar vi med att Rysslands BNP kommer att krympa med 0,8 procent i år och 

därefter växa med 1,5 procent nästa år och 2 procent 2018. Det är i princip i linje med den 

potentiella tillväxten med rådande politik. Oljepriset och politiska risker gör att rubelns 

växelkurs kommer att ligga i intervallet 60–65 rubel per dollar under andra halvåret 2016. 

Valutan stärks sedan gradvis till 58 respektive 52 rubel per dollar vid utgången av 2017 

respektive 2018. 
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 Fördjupning 5: Politiska risker centrala i våra negativa scenarier 
Inkomstklyftor och skillnader i livsvillkor som tycks ha permanentas, oväntat svag återhämtning i ekonomin, det senaste 

årets flyktingkris och de många terrorattackerna har skapat en perfekt grogrund för populism, protektionism och nation-

alism i hela västvärlden. Europa tycks stå allt mindre enat samtidigt som protektionistiska strömningar växer sig star-

kare och NATOs integritet ställs på hårda prov. Det sätter hela fundamentet för västvärlden i gungning och hotar säker-

het, frihandel, välfärd och den politiska stabiliteten och framsyntheten. Allt detta ger ett klimat som är ogynnsamt för 

reformer som skulle kunna öka investeringarna och produktiviteten, och det klimatet är centralt för de negativa risker vi 

ser för makroekonomin. 

När nationalistiska och populistiska krafter växer sig starkare finns en risk för att banden mellan länderna i EU försva-

gas och att både den fria rörligheten och invandringen begränsas. Det är mycket som står på spel och fokus är just nu 

inställt på den politiska utvecklingen i de största ekonomierna i euroområdet.  

Folkomröstningen om konstitutionen i Italien nu i oktober, som ses som en förtroendeomröstning rörande premiärmi-

nister Matteo Renzi, kan gynna den populistiska Femstjärnerörelsen, som vill se en omröstning om Italiens medlem-

skap i eurosamarbetet. Försvagas regeringen kan det bli svårt för Italien att rekapitalisera banksektorn och det finns en 

risk att investerarna tar till flykten igen, med följden att tillväxtförväntningarna sjunker och återhämtningen kvävs i sin 

linda. I Frankrike hålls presidentval i april–maj nästa år. Där väntas det EU- och invandringsfientliga extremhögerpartiet 

Front Nationals partiledare Marine Le Pen gå vidare till den andra valomgången. Tysklands kansler Angela Merkel, 

EU:s mäktigaste ledare och den sammanhållande kraften i EU-samarbetet, har ett parlamentsval i september 2017 att 

ta hänsyn till. Hennes popularitetssiffror har dalat efter flyktingkrisen och terrorattackerna, samtidigt som populistiska 

Alternative für Deutschland har gått framåt. Efter Brexitomröstningen kommer det att krävas större ansträngningar för 

att hålla ihop EU och euroområdet, eftersom en del politiker vill att deras länder ska gå samma väg. Om Italien eller 

Frankrike väljer att lämna euroområdet eller EU, blir det slutet för den gemensamma valutan och sjuttio år av ekono-

misk integration i Europa. Det skulle vara en enorm förlust, både ekonomiskt och politiskt..Det är dock en händelse som 

karakteriseras av stor betydelse men har en låg sannolikhet, och är inte vårt huvudscenario.  

Rysslands president Vladimir Putin är fortfarande extremt populär på hemmaplan och har förtroende hos omkring 80 %, 

så han kommer att behålla stödet efter parlamentsvalet i september i år, som föregår presidentvalet 2018. Det folkliga 

stödet för Duman har dock sjunkit. Förtroendet för Putin är också lägre än det rekordstarka stöd (runt 90 %) som upp-

mättes efter annekteringen av Krimhalvön, ett drag som gjorde att han kunde öka sin popularitet trots att ekonomin 

samtidigt var i fritt fall. Med tanke på det starka förtroendet för Putin och det ljusare läget för ekonomin håller vi det för 

föga troligt att Ryssland kommer att ge sig in i några öppna militära konflikter. Inom EU går meningarna om sanktioner-

na mot Ryssland isär och därför är det mycket troligt att man lättar på dessa i början av 2017. Det är dock sannolikt 

bara sanktioner mot privatpersoner som kommer att hävas, och vinsten för Ryssland blir politisk tillfredsställelse sna-

rare än några ekonomiska fördelar. Tillträdet till finansmarknaderna kan börja ökas gradvis först under 2018. Ju star-

kare stöd populistpartier får i valen i USA, Frankrike och Tyskland, desto mindre enad kommer västvärlden att stå och 

desto snabbare kan sanktionerna mot Ryssland hävas. 

I det amerikanska presidentvalet i november i år ställs demokraternas kandidat Hillary Clinton mot högerpopulisten 

Donald Trump, som är republikanernas nominerade. En seger för Donald Trump – ett resultat som dock inte är vårt 

huvudscenario – kan väcka frågor om NATOs föresatser. Militäralliansens senaste utmaning var Turkiets svar på den 

misslyckade militärkuppen nyligen. Landets förändrade tonläge gentemot Ryssland ger anledning att fråga sig om 

Turkiet kan vara Natos akilleshäl. Just nu finns även 3 miljoner flyktingar i Turkiet. Om det visar sig att landet inte kan 

kontrollera migrationsflödena, eller om dessa används för att pressa EU att ge Turkiet fördelar, kommer den uppblos-

sande flyktingkrisen att spela Europas populister och nationalister i händerna.  

Vem som än blir USA:s nästa president är utsikterna små att frihandelsavtalen TPP (Trans-Pacific Partnership, frihan-

delsavtal för ett stort antal länder runt Stilla Havet) och TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership, frihan-

delsavtal EU-USA) ska kunna genomföras, eftersom Clinton har ändrat hållning till frihandelsavtal under nominerings-

kampanjen. Kina propagerar för sin egen version av TPP, som skulle öka landets inflytande i Stillahavsregionen. Båda 

de amerikanska presidentkandidaterna har dessutom utrryckt betydande kritik av det nordamerikanska frihandelsavtalet 
NAFTA. Att man misslyckas med att öka frihandeln – och därmed missar chansen till högre global tillväxt och bättre 

geopolitisk balans – är något som ligger i vårt huvudscenario. Det sämre scenariot skulle vara nya restriktioner som 

försvagar världshandeln och bromsar tillväxten.  

Vi räknar med att en majoritet av väljarna inser riskerna med att lämna över makten till de självutnämnda frälsare som 

diskuterats ovan. Samtidigt kommer den politiska processen ändå att störas av att de etablerade partierna försöker 

vinna tillbaka sina väljare eller fokuserar på att hindra negativa politiska risker från att realiseras. Det betyder att det blir 

politiskt svårare att genomföra strukturreformer, samtidigt som centralbankerna snart inte har några åtgärder kvar och 

banksektorn lider av de låga räntorna. Centralbankerna kommer att tvingas hålla räntorna låga länge. Men det är en 

politik som har sina egna risker. Spararna drabbas, och pensionsfonder och försäkringsbolag får svårt att klara sina 

åtaganden. För att inte tala om att den penningpolitiska verktygslådan är så gott som tom och därför kanske inte är till 

någon hjälp om vi stöter på nya utmaningar. 
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Norden: Det ljusnar så sakta 
I de nordiska länderna utom Sverige börjar konjunkturläget så sakta bli ljusare. I Norge 
ger stigande oljepriser stöd åt den redan starka ekonomin i övriga branscher.  Danmark 
påverkas av en strukturell nedgång, men den underliggande tillväxten som drivs av 
inhemsk efterfrågan ökar. Finland återhämtar sig gradvis men flera besvärliga reformer 
kommer att bestämma utvecklingen på medellång sikt. Nordens små, öppna ekonomier 
är som alltid sårbara för utvecklingen i omvärlden. 

Norge: Det värsta är (förmodligen) förbi 
Tillväxten i den norska fastlandsekonomin är fortfarande låg, men ledande indikatorer och den 

mesta statistiken talar för att vi förmodligen har det värsta bakom oss. Nedgången i de 

oljerelaterade branscherna är inte över men håller på att plana ut. Förvånansvärt nog verkar 

tillverkningsindustrin i andra sektorer ganska opåverkad av den svaga norska kronan, men 

exporten har ändå bidragit kraftigt till BNP-ökningen under det senaste året. I den icke-

oljerelaterade delen av ekonomin ökar investeringarna, den privata konsumtionen stiger och 

de finanspolitiska stimulansåtgärderna fortsätter. Vi räknar med att fastlandsekonomins BNP 

kommer att växa med 0,7 procent under helåret 2016 och stiga med 1,4 procent 2017. 

Uppsvinget fortsätter under 2018 när effekterna av minskade oljeinvesteringar avtar. 

Efter att ha ökat stadigt under hela 2015 har arbetslösheten stabiliserats de senaste 

månaderna. Den öppna arbetslösheten sjunker faktiskt i de flesta regioner och har till och 

med stabiliserats i det oljeberoende fylket Rogaland. Samtidigt sjunker dock även 

sysselsättningen. Även om antalet lediga jobb fortfarande är lågt har siffran ökat under det 

senaste året, och både antalet arbetslösa och uppsägningarna har börjat minska. Över lag ser 

det betydligt bättre ut på arbetsmarknaden än vad bl.a. Norges Bank räknat med. 

Oljebolagens prognoser pekar på att investeringarna fortsätter minska både i år och nästa år. 

En ljusglimt är att neddragningen av investeringarna i oljesektorn har hejdats. Vi räknar nu 

med en minskning på 6 procent 2017 jämfört med 15 procent i år. Oljepriset har backat något 

under sommaren, men inte tillräckligt för att det ska påverka prognosen väsentligt. I de 

oljerelaterade tillverkningssektorerna har det skett en kraftig tillbakagång under de senaste 

två åren i takt med att oljeinvesteringarna skurits ner. Nedgången är inte slut ännu, men alla 

enkäter från de senaste månaderna tyder på att den kommer att gå långsammare framöver. 

Som väntat lämnade Norges Bank sin viktigaste styrränta oförändrad i juni men flaggade 

oväntat tydligt för en ny räntesänkning i september 0,25 procent. Statistiken som kommit 

sedan dess har varit klart starkare än väntat. Konsumtionen är som helhet ganska stark tack 

vare en kraftig ökning i tjänstesektorn. Huspriserna och hushållens lån ökar kraftigt, och den 

redan höga belåningsgraden fortsätter krypa uppåt. Samtidigt är sparandet så gott som 

rekordhögt, vilket minskar risken för ett bakslag för hushållens efterfrågan. Vi tror därför att 

Norges Bank kommer att skjuta på den "planerade” räntesänkningen i september och 

bedömer att det troligaste är att räntan ligger oförändrad under 2017. Om konjunkturen 

fortsätter att förbättras under 2018, som vi räknar med, kommer Norges Bank att höja 

styrräntan. Inflationen är nu över 4 procent, men inte på grund av det inhemska 

kostnadstrycket. I stället är det högre priser på importvaror och el som är boven, medan 

löneinflationen är dämpad. 

På längre sikt är vi fortsatt positiva till kronkursen. Delvis beror det på att vi räknar med att 

oljepriset stiger till 70 dollar/fat till 2018. Kostnadskonkurrenskraften är fortfarande inte något 

bekymmer för Norges ekonomi med nuvarande kronkurs. I det riktigt korta perspektivet är 

riskerna dock mer balanserade. Den norska kronan har stärkts kraftigt och samtidigt har 

räntespreadarna mot Norges handelspartners ökat kraftigt för de korta räntorna.  
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Danmark: På väg mot fullt kapacitetsutnyttjande 
De senaste årens relativt svaga tillväxt ger en missvisande bild av den danska ekonomin. Den 

totala tillväxten blev 1,3 procent 2014 och 1,0 procent 2015, men siffrorna drogs ner av en 

strukturell nedgång i utvinningsindustrin (framför allt olja och gas i Nordsjön). Sedan 2013 har 

andra sektorer bidragit positivt till tillväxten, till exempel industrin, tjänster och bygg. Eftersom 

dessa branscher är mer arbetskraftsintensiva har läget på arbetsmarknaden förbättrats kraf-

tigt. Sysselsättningen steg med 1,5 procent 2015 och fortsätter uppåt under 2016. Arbetslös-

heten ligger nu på 4,2 procent. Tillväxten har således främst drivits av inhemsk efterfrågan, 

medan efterfrågan i exportsektorn varit dämpad.  

Vi räknar med att tillväxten kommer att stiga tack vare stark hushållenkonsumtion. Det betyder 

att kapacitetstaket i den danska ekonomin gradvis nås, vilket skapar nya utmaningar för den 

ekonomiska politiken. Penningpolitiken är fortsatt expansiv. Efter Brexitomröstningen ökade 

kapitalinflödet, vilket tvingade centralbanken att intervenera på valutamarknaden. Eftersom 

den danska kronan är knuten till euron är det främst finanspolitiken som kan användas för att 

påverka konjunkturen. Regeringen har förklarat att den har som mål att minska budgetunder-

skottet under de närmaste åren. Den största risken i prognosen är extern och hänger bland 

annat samman med effekterna av Brexit och beroendet av utrikeshandeln. Samtidigt är hus-

hållen sårbara för finansieringsvillkoren och prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Hushål-

lens skuldsättning är på rekordnivåer och andelen bolån med rörlig ränta är hög.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

Finland: Inhemsk efterfrågan driver gradvis återhämtning 
Under 2016-2018 räknar vi med en gradvis förbättring av tillväxten i Finland. Återhämtningen 

kommer dock att gå trögt. Under 2016 bidrar den inhemska efterfrågan till tillväxten, medan 

exporten går svagt. Det är framför allt bygg- och tjänstesektorerna som driver utvecklingen på 

produktionssidan, medan volymerna i tillverkningsindustrin ökar väldigt långsamt. Under 

2017–2018 räknar vi med att exporttillväxten tar fart, medan privatkonsumtionen däremot 

försvagas.  

Finland har gjort framsteg med att minska skillnaden mellan löne- och produktivitetsökningar-

na och har på så vis kunna stärka konkurrenskraften. Exportmarknadsandelen minskar dock 

då både exportens struktur och exportmarknaderna har förändrats för Finland. Att skapa nya 

villkor som stöder tillväxten har samtidigt visat sig svårt och gått onödigt långsamt. 

Finlands regering planerar ambitiösa reformer för att få fart på ekonomin och stärka 

statsfinanserna. Ett av de viktigaste stegen hittills är undertecknandet av konkurrens-

kraftspakten. Pakten är ett komplement till andra åtgärder och innebär både ökad arbetstid 

och lägre semesterersättning för offentliganställda. Om reformerna genomförs som det är 

tänkt kommer effekten dock att visa sig först mot slutet av prognosperioden (2018) eller ännu 

senare. 
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Estonia: More mature and more slow 
We revise down the GDP growth rate in 2016 to 1.5%, primarily due to weaker-than-
expected investments; meanwhile, exports are growing and consumption growth has 
been robust. We expect that foreign demand will improve gradually in 2017-2018. This 
will contribute more to export growth and to the recovery of investments and, in turn, 
will accelerate economic growth to 2.5% in 2017 and 2.7% in 2018. The labour market 
remains tight and nominal wages will continue to grow fast. However, after more than 
three years of deflation, consumer prices are expected to increase in 2017-2018, and 
this will slow private consumption. 

Key economic indicators, 2015-2018 
1/

2015 2018f

Real GDP grow th, % 1.2 1.5 (2.0) 2.5 (2.5) 2.7

Consumer price grow th, % -0.5 -0.1 (0.5) 2.5 (2.6) 2.0

Unemployment rate, % 2/ 6.2 6.2 (6.5) 6.6 (6.7) 6.7

Real net monthly w age grow th, % 8.0 6.4 (4.6) 2.8 (2.6) 3.4

Current account balance, % of GDP 5.8 3.5 (3.8) 2.0 (2.2) 0.2

General government budget balance, % of GDP 3/ 0.4 0.2  (-0.3) -0.2  (-0.4) -0.2

1/ April 2016 f orecast in parenthesis

2/ According to Labour f orce surv ey

3/ According to Maastricht criterion

2016f 2017f

 

Economic growth in the first half of 2016 was weaker than expected, and, according to a 

preliminary estimation (detailed transactions of the second quarter’s GDP had not been 

released by the time of publication of the current economic outlook), growth was not broad 

based; its main contributors were private consumption and domestic trade. The decline in 

manufacturing output volume came to an end. However, a considerable decrease in oil shale 

mining and the production of shale oil and chemical products has kept the industrial sector, as 

as a whole, in recession. The expected sluggish recovery of oil prices is restrain-ing a fast and 

assured improvement of production conditions in these industries. 

Foreign demand from Estonia’s major trade partners is expected to improve gradually in 

2016-2018, and this, in turn, is expected to promote exports on those markets. The turnover 

and volume of exports of goods  already made a leap upwards in the first half of the year. 

However, the recovery was not broad based and was driven primarily by electronic and wood 

products, furniture, and cereals. Since the output of electronic products contains very little 

value added per unit, the recovery of exports has made a relatively modest contribution to 

GDP growth, so far. Another issue is that a large, positive contribution to export growth has 

come from some distant markets, where Estonia has made only a few transactions involving 

certain products (e.g., cereals and shale oil products); this contribution can therefore be 

considered temporary. In contrast to the recovering exports of goods, the turnover of services’ 

exports has continued to fall, primarily due to the decline in transit trade with Russia and its 

negative impact on transport sector value added. The outlook for the transport sector in the 

forecast period is impaired primarily by difficulties involving warehousing and operations of 

transport infrastructures.  

Industrial sector enterprises in Estonia expect an improvement of export turnover and an 

increase in new orders, but they estimate that their competitiveness has worsened on foreign 

markets during the last few years. Indeed, new orders, both export and domestic, of 

manufacturing enterprises have increased this year. One reason for the expected worsening 

of competitiveness is the excess growth of labour costs over productivity, but this does not 

explain the issues related to product characteristics. Estonian exporters have managed to 

increase their market share in the Nordic countries (Sweden, Finland and Norway), where 

they have still some room for price convergence. However, their market share in Latvia and 

Lithuania, where price levels are more similar to Estonia’s, have remained roughly flat during 

the recent medium-term period. Although the growth of unit labour costs is expected to slow, 

the pace will remain higher than in most of the major trade partners and, therefore, will 

continue to have a negative impact on price competitiveness, at least in the coming few years. 

Despite the robust growth of imports, as well as of credit portfolios and new loans of the 

nonfinancial corporations’ sector, investments, surprisingly, continued to decrease in the first 

half of 2016. Corporate sector investments have declined now for two-and-a-half years in a 

row and, therefore, have contributed less to the improvement of productivity in the near future. 

We expect that investment growth in the corporations’ sector will recover, together with the 
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improvement of foreign demand in 2017 and 2018, while government will gradually increase 

payments for investments from the EU structural funds. Currently (end of July), only 5% of the 

total of EU structural funds allocated for Estonia from the EU 2014-2020 budget has been 

paid out. At the same time, household sector investment growth is expected to slow, along 

with a deceleration in the growth of transactions involving dwellings. 

Besides the uncertainty of the recovery of demand, the decrease in selling prices has also 

inhibited investment by nonfinancial coprorations.Although the decrease in export prices is 

receding, on average, the picture is diverse, and there are still many large economic activities, 

for which the decline in prices has even worsened this year. Nevertheless,  industrial sector 

enterprises’ confidence in an increase in selling prices has improved. We expect that average 

export prices will recover faster than import prices – this will improve the terms of trade of the 

corporations’ sector and, in turn, benefit its financial situation. The recovery of prices will 

facilitate investments, as it will have a positive effect on leveraging and, with high labour costs 

leave more room for other expenditures. 

Due to the expected recovery of investments and greater demand for production inputs by 

nonfinancial corporations, import growth will exceed that of exports and will lead Estonia’s 

current account into modest deficits in 2017-2018. 

The price level in Estonia has not changed in the past three-and-a-half years. Consumer 

prices in July 2016 were at around the same level as in spring 2013. We expect this trend to 

break soon, though. Due to higher prices of commodities and a hike in excise taxes, prices 

are expected to start growing, over the year in the second half of this year. The strong growth 

of real incomes will allow  the prices of domestic services to be lifted. Price pressures are 

expected to intensify next year as the prices of commodities in the world markets will grow, 

and excise tax rates and the value-added tax of accommodation services will be raised. 

Employment growth remained surprisingly strong in the first half of 2016, at least according to 

the Labour Force Survey by Statistics Estonia (some other data sources show that the 

number of wage earners has actually decreased). Estonian enterprises have handled the 

combination of low export demand, falling output prices, and strong wage growth relatively 

well, at least so far. One of the reasons behind the still-rapid employment growth is the labour-

intensive part of the economy, i.e., the services sector, where two-thirds of  employees work, 

and which has enjoyed strong sales growth due to the spike in consumption. Employment 

growth should continue in the second half of the year, as enterprises plan to raise the number 

of employees in industry as well as in the services sector.  

We expect the inactivity in the labour market to decrease further in 2017-2018. In addition to a 

tight labour market, the inactivity will decline due to an increase in the retirement age and a 

rearrangement of the social benefits system of people with disabilities; these people  are now 

entitled to certain benefits only if they work or actively look for work. At the end of June, there 

were 5,000 people with reduced working ability looking for  jobs through the Estonian 

Unemployment Insurance Fund. The unemployment rate might have reached its bottom in 

2016. The number of unemployed is expected to grow next year as problems in some sectors 

and the work ability reform will lift the number of unemployed.  

Wage growth will remain fast, however, as the lack of suitable labour remains a concern. An 

agreed 9% increase in the minimum wage in 2017 will lift the average wage level by around 

0.5%. The growth of wages in real terms will slow in 2017-2018, as nominal growth of wages 

will be somewhat slower, prices will grow, and labour taxes will be lowered less than in 2015. 

This, in turn, is expected to slow private consumption in 2017, followed by modest pickup in 

2018. However, private consumption continues to be the major contributor to economic 

growth during the forecast period. 
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Latvia: The breeze is yet to fill the sails 
Growth is decent but not good. The economy grew 2.1% in the first half of 2016, slowed by a 

slump in investments. Construction is in recession. The labour market tightening, however, 

continues and consumption growth remains robust. Exports have rebound strongly after the 

weak turn of the year, but rising labour costs are eating into competitiveness. The credit cycle 

for corporates is about to turn positive; not yet for households. Unless supply-side reforms 

are sped up, growth of 3% is about its potential, above that pushed only by credit expansion. 

Key economic indicators, 2015-2018 
1/

2015 2018f

Real GDP grow th, % 2.7 2.1 (3.0) 3.0 (3.0) 3.3

Consumer price grow th, % 0.2 0.0 (0.2) 2.5 (2.8) 2.0

Unemployment rate, % 2/ 9.9 9.5 (9.2) 8.7 (8.3) 8.0

Real net monthly w age grow th, % 7.4 5.5 (5.8) 3.4 (3.1) 3.9

Current account balance, % of GDP -1.2 0.2 (-1.9) -2.1 (-4.1) -3.9

General government budget balance, % of GDP 3/ -1.3 -1.2 (-1.3) -1.1 (-0.9) -1.0

1/ April 2016 f orecast in parenthesis

2/ According to Labour f orce surv ey

3/ According to Maastricht criterion

2016f 2017f

 

We expect the drop in investment activity to ease in the second half of this year, but it will not 

be sufficient to compensate for the weak first half; accordingly, we cut the 2016 GDP growth 

forecast to 2.1%. The administrative framework of the EU funds’ acquisition is by now largely 

intact, and a fresh breeze from the EU funds should soon start to fill the sails, lifting 

investments and raising GDP growth next year to 3%. With creditless recovery (six years and 

running!) gradually drawing to its end, growth will step up to 3.3% in 2018. The key downside 

risk to the forecast is external – the faltering EU economy and geopolitical turbulence hitting 

confidence and cutting into investments and consumption. Upside comes from the domestic 

credit cycle’s improving sooner through stronger corporate and household confidence. 

The EU funds’ inflow delay was foreseen, but the annual drop of 15.8% in gross fixed capital 

formation in the first quarter vis-a-vis that of last year was extremely sharp. The contraction 

seems to be exaggerated – it was reported along with very high inventory levels, which, with 

further data revisions, will most likely be partly reassigned to fixed capital – but a 19% drop in 

construction output in both the first and second quarters against that of a year ago confirms 

that investments have been poor, indeed. Of the EUR 4.4 billion available in the current 

planning period of 2014-2020, so far only EUR 101 million has been paid out. Except for some 

agricultural and public infrastructure projects (e.g., roads), funding programmes are still to be 

opened. The government aims to fast-track the EU funds’ inflow, which should push 

investments up in 2017. This is long awaited, but such a policy-induced stop-go demand 

volatility will push up construction costs and cut into potential building volumes. 

The current weakness is more than just the delay with EU funds. Low raw milk prices (30% 

below the five-year average) have put milk farms under huge stress – to survive they forgo 

capital expenditures, let alone new investment. Manufacturing order book levels have inched 

up recently, but production expectations do not show marked improvements. Capacity 

utilisation remains high, but not elevated. And given that manufacturing surveys mark a lack of 

demand as the key obstacle to raising output, investment remains cautious. The credit cycle, 

however, is turning, and the stock of bank loans to nonfinancial institutions may report positive 

growth later this year – corporate balance sheets are strong (good profitability, loan-to-deposit 

ratio is down to 1.5 from the recession peak of 4.5), and the recent ECB bank lending survey 

points to rising demand for loans from both corporates and households. Alas, new lending is 

driven by commercial real estate and adds little to export growth potential. 
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All in all, gross fixed capital formation this year will fall below the 2015 level, but over the next 

two years, unless upset by the global economy or geopolitics, investments will expand by 10% 

annually. In our view, most corporates remain overly cautious – external demand is growing 

and delaying investment will undermine their competitiveness and profitability. 

The labour market remains sturdy. Hit by poor demand, the construction industry has shed 

some 10’000, or 13%, of its jobs against the first half of last year. The worst is over, and the 

sector’s employment expectations have now stabilised without major negative spillovers to 

other sectors and with no drop in total employment. The unemployment rate is, though, a tad 

higher than expected. But, with economic growth and slow job creation continuing, we 

forecast it to decrease towards 8% in 2018. As expected, nominal wage growth this year has 

slowed to 5-6%, which we see to continue into 2017-18 as the labour market is tightening. 

Inflation is lower than expected, and we have cut its forecast. There is a clear dichotomy, with 

goods’ prices falling (driven by external factors) and services’ prices rising (driven by domestic 

demand, changes in administratively regulated prices and taxes). Six consecutive months of 

deflation ended in July; but with the euro now slightly stronger and low wheat prices, among 

other factors, inflation this year could remain below our forecast of 0%. Low inflation supports 

household consumption, which grew by a robust 3.7% in the first quarter. The relative 

weakness of retail (up only 2% so far this year) is due to consumers’ shifting their preferences 

towards services. Inflation will pick up to 2-2.5% (also driven by higher oil prices) in 2017-18, 

but real wage growth will remain sturdy; with credit growth returning, household consumption 

is likely to grow by around 4% per annum over the coming years.  

With the termination of residency permit programme, residential real estate activity remains 

subdued and prices are stagnant. With deleveraging mind-set lessening, we expect more 

activity closer to 2018, which would finally push household loan stock up into growth territory. 

Structural unemployment seems to be stuck at about 9%, and a residential sector recovery is 

essential to push unemployment lower since construction can absorb less-skilled workers. 

Exporters surprised, again. Following a 1.9% drop in the first quarter, exports of goods and 

services rebound strongly in the second quarter, pencilling in about 2% volume growth for the 

first half of the year. We see output expanding in most manufacturing subsectors, with wood 

processing up 10%, metal products 10.8%, and nonmetallic minerals (construction materials) 

up 8.1% compared with the first half of last year. Sales are broadening to Asia and other less-

known markets. Brexit – and, especially, the weak pound sterling – must cut into exports (so 

far, no major impact is seen), but exporters have demonstrated their ability to adjust in the 

past, and we retain the forecast of 2.5% export growth this year. Global demand is forecast to 

grow by over 3%, and we expect exports to expand by about 4% a year in 2017-18. Wage 

growth exceeding productivity growth will be an increasing problem; this is already seen in the 

stagnating or falling export market shares in the traditional markets of Latvian exporters.  

With poor investments, we cut the import growth forecast for this year below 4%. The drop in 

import prices has been deeper than that for exports (-9% vs. -4.2% so far this year), and the 

current account could report its first surplus since 2010. Import growth will speed up towards 

7% in 2017-18 as investment activity strengthens. FDI inflows’ have been revised down in 

2016 as the financial sector has cut its capital in response to a shrinking loan portfolio. 

Despite nominal GDP falling behind the government’s forecast by about 2%, tax revenues so 

far this year are in line with the plan. This is, at least partly, due to a squeeze on tax evasion. 

Hence, the budget deficit will exceed its target of 0.9% of GDP largely due to the smaller-than-

forecast GDP. The government has started discussions on tax policy and other reforms to 

boost growth. These are promised to be a part of the 2018 budget. Unless growth-enhancing 

reforms are successfully implemented, with declining demographics and growth driven only 

through productivity, potential GDP growth is below 3% a year. 
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Lithuania: Bronze in rowing & canoeing 
Like our athletes’ performance in the Rio Olympics, economic growth is ok, but could 
have been much better. Growth slowed to 1.8% in the second quarter of this year, down 
from 2.4% in the first. There was a huge negative impact from shrinking inventories, 
and investment growth took a pause. Household consumption and even exports, on 
the other hand, have been growing faster than expected. Ahead, we see the 
manifestation of a midlife crisis – growth above 3% becomes increasingly unlikely.  

Key economic indicators, 2015-2018 
1/

2015 2018f

Real GDP grow th, % 1.6 2.5 (3.3) 3.0 (3.0) 2.5

Consumer price grow th, % -0.9 1.2 (1.8) 3.0 (3.2) 2.5

Unemployment rate, % 2/
9.1 8.0 (8.1) 7.4 (7.4) 7.2

Real net monthly w age grow th, % 5.8 6.2 (5.0) 4.2 (2.6) 3.2

Current account balance, % of GDP -1.7 -3.3 (-3.3) -0.2 (-3.6) -0.9

General government budget balance, % of GDP 3/
-0.2 0.0 (-1.4) -0.2 (-0.4) 0.5

1/ April 2016 f orecast in parenthesis

2/ According to Labour f orce surv ey .

3/ According to Maastricht criterion.

2016f 2017f

 

We expect GDP growth to accelerate in the second half of this year, but overall annual 

economic growth will fall short of our previous forecast of 3.3%. We have revised downwards 

our forecast to 2.5%. Underlying assumptions, however, are unchanged – household 

consumption remains very strong, exports recover from last year’s contraction, and 

investment growth is not cancelled, just delayed. After a mild recovery in the second half of 

this year, we expect gross fixed capital formation to grow by 9% in 2017 and continue 

expanding at a healthy pace in 2018. 

In the first quarter, inventories alone made a negative contribution of 2.8 percentage points to 

GDP growth. Maybe companies were worried about China, its hard landing, and possible 

geopolitical upheavals, but the size of the adjustment suggests that it may also be a statistical 

discrepancy.  More unexpectedly, investments shrank in the first quarter and probably still did 

not grow in the second quarter of this year. 

However most of the drag was due to the public sector – its investments in fixed tangible 

assets (at current prices) in the first quarter were 20% lower than a year ago. At the same 

time, private sector investments were almost unchanged. Volatility from quarter to quarter is 

not unusual, and we do not see any particular reason for slowdown or stagnation in 

investment growth. 

Most likely, lags in  the distribution and acquisition of EU funds were the reason why some of 

the investments were postponed. EU structural support for the current seven-year period 

amount to EUR 6.7 billion. Until the end of July, the projects funded under the agreements 

signed are valued at EUR 1.2 billion already – almost one-fifth of the total amount. However, 

only around EUR 0.5 billion had been paid out, or 8.4% of the total amount.  

Manufacturing output contracted by 0.7% in the second quarter of this year, in annual terms, 

largely due to shrinking production of refined oil products, as well as of tobacco products. 

Although the majority of industries continued expanding at an accelerated pace, the shine of 

some former manufacturing stars seems to be fading - manufacturing of furniture is 

decelerating, while that of food products is having a hard time returning to the growth path 

enjoyed before the highly profitable Russian market slammed its doors.  
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Export growth so far has been a pleasant surprise this year – annual real growth was 9.3% in 

the first quarter. This slowed in the second quarter, but the slowdown was largely due to 

weaker exports of refined petroleum products, resulting from maintenance work at the oil 

refinery, as well as shrinking downstream margins. Export growth was supported by growing 

exports of grain, but this effect should start fading in the second half of the year.  

We forecast export growth to stay around 5-6% in the coming years. Faster growth is unlikely 

due to much weaker overall growth in Lithuania’s main exports markets – both in the east and 

the west. In 2018, Russia may become a positive surprise if it decides to lift its embargo on 

food products, but market shares will not be regained overnight, and few companies will rush 

to substantially increase their exposure in this volatile and unpredictable market. In the long 

run, Russia and other CIS countries are likely to contribute substantially to export growth 

Despite our expectations and forecasts, inflation has failed to pick up this year – largely 

because of still-cheap grains, oil, and other commodities. Prices of goods were still shrinking, 

while prices of services increased by 3.5% during the first seven months of this year, 

compared with the same period a year ago. We forecast this divergence to continue, but 

prices of goods will start increasing and  push overall inflation to 3.0% in 2017.  

Trends in the labour market are hard to complain about – employment is growing, 

unemployment is shrinking, wages are increasing, and the gains are more broadly distributed. 

It seems that wage growth will be slightly faster than we anticipated at the beginning of this 

year and will reach 7%. Growth is even more impressive in the private sector – 7.6% higher in 

the first quarter than a year ago. Part of the growth was due to rapid increase in the minimum 

wage, but the lack of skilled labour and increasing negotiation power of employees 

contributed as well. Wage growth is likely to ease to 6.0% in 2017 and 2018, but will be 

sufficient to offset larger inflation and sustain an increase in purchasing power.  

Employment increased by 2.4% in the first half of this year – much more than we had 

expected.  This is remarkable, considering that the working-age population is shrinking by 

1.8% per year. So far, the labour force and employment havebeen increasing due to the 

healthy increase in the labour force participation rate. This, however, will no longer be 

sufficient, and we forecast employment to shrink by 0.4% in both 2017 and 2018. This is one 

of the major factors severely denting potential output and a reason why it is hard to expect 

sustained GDP growth of above 3%. 

Household consumption is expected to grow by 5.5% this year, before moderating to 4.0% 

and 3.5% in 2017 and 2018. Interestingly, we forecast real wage bill growth to reach 8.3% this 

year – households seem to have increased their savings ratio. But at the same time annual 

growth of household loan portfolio keeps increasing and reached 7.0% in June, indicating 

households’ confidence and willingness to increase their financial leverage. 

The stellar performance in domestic demand is well reflected in public finances. During the 

first seven months of this year, national budget revenues were 4.3% above the plan and 7.4% 

higher than a year ago. Budget revenues have been boosted by the very strong growth in the 

wage bill, but it also seems that the authorities have managed to squeeze unofficial pay.  

It seems that 2016 may turn out to be the first year since the reinstatement of independence 

when public finances will be balanced. This, although some cause for celebration, makes little 

economic sense when borrowing costs are at record lows (10-year yields are below 0.5%). Of 

course, increasing government spending and the budget deficit would make sense only if 

higher spending would boost competitiveness and potential output. That is not easy to 

achieve.  
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Appendices 
 

I. The Estonian outlook 

 

ESTONIA: Key economic indicators, 2015-2018 
1/

2015 2018f

Real GDP grow th, % 1.2 1.5 (2.0) 2.5 (2.5) 2.7

Household consumption 4.8 4.6 (3.4) 3.0 (3.0) 3.4

Government consumption 2.1 1.8 (1.9) 2.0 (2.5) 2.0

Gross f ixed capital formation -5.0 0.0 (2.0) 4.0 (4.5) 5.0

Exports of goods and services -1.1 2.5 (1.5) 3.5 (3.7) 3.7

Imports of goods and services -1.8 4.0 (2.3) 4.5 (4.7) 4.6

Consumer price grow th, % -0.5 -0.1 (0.5) 2.5 (2.6) 2.0

Unemployment rate, % 2/ 6.2 6.2 (6.5) 6.6 (6.7) 6.7

Real net monthly w age grow th, % 8.0 6.4 (4.6) 2.8 (2.6) 3.4

Nominal GDP, billion euro 20.5 21.3 (21.4) 22.3 (22.6) 23.5

Exports of goods and services (nominal), % grow th -2.5 1.8 (0.9) 4.0 (4.3) 5.3

Imports of goods and services  (nominal), % grow th -3.6 3.0 (1.7) 5.0 (5.3) 6.2

Balance of goods and services, % of GDP 4.0 3.1 (3.3) 2.3 (2.6) 1.6

Current account balance, % of GDP 1.9 1.3 (1.0) 0.1 (0.2) -0.7

Current account balance, % of GDP 5.8 3.5 (3.8) 2.0 (2.2) 0.2

FDI inflow , % of GDP -0.8 2.1 (3.3) 3.1 (4.0) 3.8

Gross external debt, % of GDP 93.6 88.8 (88.5) 84.5 (83.7) 80.9

General government budget balance, % of GDP 3/ 0.4 0.2  (-0.3) -0.2  (-0.4) -0.2

General government debt, % of GDP 9.7 9.6 (9.7) 9.8 (9.9) 10.0

1/ April 2016 f orecast in parenthesis

2/ According to Labour f orce surv ey

3/ According to Maastricht criterion

2016f 2017f

 

 
II. The Latvian outlook 

 

      

LATVIA: Key economic indicators, 2015-2018 
1/

2015 2018f

Real GDP grow th, % 2.7 2.1 (3.0) 3.0 (3.0) 3.3

Household consumption 3.3 4.0 (4.2) 3.5 (3.5) 4.0

Government consumption 3.1 1.5 (1.5) 2.0 (2.0) 2.0

Gross f ixed capital formation 2.7 -1.5 (4.0) 10.0 (10.0) 10.0

Exports of goods and services 1.4 2.5 (2.5) 4.0 (4.0) 4.0

Imports of goods and services 1.8 3.8 (4.5) 7.0 (7.0) 7.0

Consumer price grow th, % 0.2 0.0 (0.2) 2.5 (2.8) 2.0

Unemployment rate, % 2/ 9.9 9.5 (9.2) 8.7 (8.3) 8.0

Real net monthly w age grow th, % 7.4 5.5 (5.8) 3.4 (3.1) 3.9

Nominal GDP, billion euro 24.4 25.1 (25.6) 26.6 (27.0) 28.5

Exports of goods and services (nominal), % grow th 2.1 0.4 (3.1) 5.0 (5.7) 6.0

Imports of goods and services  (nominal), % grow th 0.8 -0.9 (4.2) 9.1 (9.8) 9.1

Balance of goods and services, % of GDP -1.4 -0.6 (-2.0) -2.8 (-4.3) -4.6

Current account balance, % of GDP -1.2 0.2 (-1.9) -2.1 (-4.1) -3.9

Current account balance, % of GDP 1.6 1.6 (0.6) 0.8 (-1.3) -1.6

FDI inf low , % of GDP 2.6 0.4 (3.1) 2.6 (3.1) 2.8

Gross external debt, % of GDP 137.7 135.2 (133.3) 131.4 (130.8) 128.2

General government budget balance, % of GDP 3/ -1.3 -1.2 (-1.3) -1.1 (-0.9) -1.0

General government debt, % of GDP 36.4 40.4 (39.9) 37.4 (37.4) 36.9

1/ April 2016 f orecast in parenthesis

2/ According to Labour f orce surv ey

3/ According to Maastricht criterion

2016f 2017f
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III. The Lithuanian outlook 
 
 

             

LITHUANIA: Key economic indicators, 2015-2018 
1/

2015 2018f

Real GDP grow th, % 1.6 2.5 (3.3) 3.0 (3.0) 2.5

Household consumption 4.9 5.5 (4.9) 4.0 (3.8) 3.5

Government consumption 2.0 2.0 (3.0) 2.0 (1.5) 1.0

Gross f ixed capital formation 10.3 4.0 (9.0) 9.0 (6.0) 6.0

Exports of goods and services -0.2 5.0 (3.0) 6.0 (5.0) 5.5

Imports of goods and services 6.0 5.0 (7.0) 7.0 (6.5) 6.5

Consumer price grow th, % -0.9 1.2 (1.8) 3.0 (3.2) 2.5

Unemployment rate, % 2/
9.1 8.0 (8.1) 7.4 (7.4) 7.2

Real net monthly w age grow th, % 5.8 6.2 (5.0) 4.2 (2.6) 3.2

Nominal GDP, billion euro 37.1 38.4 (39.0) 40.7 (41.3) 42.8

Exports of goods and services (nominal), % grow th -4.1 1.0 (2.5) 8.5 (8.0) 6.5

Imports of goods and services  (nominal), % grow th -1.4 -1.0 (5.5) 9.5 (8.5) 7.5

Balance of goods and services, % of GDP -0.3 -2.5 (-2.5) 0.5 (-2.9) -0.2

Current account balance, % of GDP -1.7 -3.3 (-3.3) -0.2 (-3.6) -0.9

Current account balance, % of GDP 1.3 -0.7 (-0.7) 2.5 (-0.8) 2.1

FDI inflow , % of GDP 1.5 1.5 (1.5) 1.5 (2.0) 1.5

Gross external debt, % of GDP 75.4 74.0 (72.9) 70.5 (69.5) 67.8

General government budget balance, % of GDP 3/
-0.2 0.0 (-1.4) -0.2 (-0.4) 0.5

General government debt, % of GDP 42.8 40.4 (40.5) 43.3 (42.1) 38.4

1/ April 2016 f orecast in parenthesis

2/ According to Labour f orce surv ey .

3/ According to Maastricht criterion.

2016f 2017f
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Generell ansvarsfriskrivning 
 

Detta dokument har sammanställts av analytiker på Swedbank 
Makroanalys, en del av Swedbank Analys som tillhör Large 
Corporates & Institutions (LC&I) makroavdelning. Makroavdel-
ningen består av analys-avdelningar i Estland, Lettland, Litauen, 
Norge och Sverige, och de är ansvariga för att förbereda rappor-
tering om den ekonomiska utvecklingen på globala och hem-
mamarknader.  
 
Analytikern intygar 
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 till-
gänglig information.  
 
Utgivare, distribution och mottagare 
Detta dokument har sammanställts av makroavdelningens analy-
tiker på Analys, en del av 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 dokumen-
tet innan distribution. 
 
I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsing-
fors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyn-
dighet (Finanssivalvonta). 
 
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som 
står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finans-
tilsynet). 
 
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står 
under tillsyn av Estlands finansiella tillsynsmyndighet (Finantsin-
spektsioon). 
 
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står 
under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos ban-
kas). 
 
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 Securities US, LLC 
(”Swedbank Securities US”), som ikläder sig ansvar för innehål-
let. Dokumentet får endast distribueras till institutionella investe-
rare. De institutionella investerare i USA som får detta dokument 
och som önskar utföra en transaktion i något finansiellt instru-
ment som nämns i rapporten, ska endast göra detta via Swed-
bank Securities US. Swedbank Securities US är en USA-
baserad mäklare/handlare, som är registrerad hos Securities 
and Exchange Commission, och är medlem av Financial Indu-
stry Regulatory Authority. Swedbank Securities US är en del av 
Swedbank-koncernen. 
 
 
 

För viktiga upplysningar i USA, hänvisas till: 
http://www.swedbanksecuritiesus.com/disclaimer/index.htm 
 
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till “rele-
vanta 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 Finan-
cial Promotion Order. 

 Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i 
investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Finan-
cial Services and Markets Act 2000) – i samband med ut-
givning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen 
kan kommuniceras, direkt eller indirekt.  

 
Ansvarsbegränsningar  
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 rekom-
menderas 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 att täcka ett företag, strävar vi efter att 
informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventu-
ella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständig-
heter.  
 
Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän sprid-
ning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgi-
vande. 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. 
 
Mångfaldigande och spridning  

Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbank Analys, en del 
av 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.  
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