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Pressmeddelande 
Stockholm, den 21 april, 2015 

Ny uppdatering av Swedbanks konjunkturprognos ”Swedbank Economic Outlook Up-
date” samt Swedbanks prognos på penningpolitiken inför nästa penningpolitiska möte. 

Svensk ekonomi – penningpolitiken står för tillväxtimpulserna 

Swedbank är fortsatt försiktigt optimistisk kring de globala tillväxtutsikterna, inte minst mot 
bakgrund av den fortsatt expansiva penningpolitiken. Nu har turen kommit till euroområdet, 
och ECB har bestämt sig för att med hjälp av ett stort tillgångsköpsprogram bekämpa låg 
inflation och en svag tillväxt. Som ett resultat förväntar Swedbank att tillväxten i eurozonen 
stiger, och reviderar därför upp tillväxtprognosen för främst Tyskland och Spanien. Den sen-
aste tidens ekonomiska indikatorer har inte varit odelat positiva, i synnerhet inte för USA. 
Swedbank bedömer dock att det främst beror på tillfälliga faktorer, och förväntar att den ame-
rikanska tillväxten studsar tillbaka och att Federal Reserve höjer styrräntan i september i år. 

Divergerande penningpolitik i de två viktigaste centralbankerna, Fed och ECB, kommer att 
skapa spänningar och risker. Euron kommer att försvagas och konkurrenskraften i euroom-
rådet stärks på bekostnad av andra. Volatilitet i valuta- och tillgångsmarknaderna påverkar 
också tillväxtekonomier med stora svängningar och tillfälle av stora kapitalutflöden. Vissa 
länder kommer att kunna hantera detta, till exempel Indien och Kina, medan andra är mer 
utsatta, t ex Ryssland och Brasilien. Swedbanks huvudprognos är dock en gradvis ökad glo-
bal tillväxt under de kommande två åren. 

- De växande skillnaderna mellan de penningpolitiska anslagen kommer att 
skapa spänningar på valuta- och tillgångsmarknaderna. Anklagelser om kon-
kurrensdevalveringar och växelkursdopning kommer att bli vanligare, säger 
Magnus Alvesson, Swedbanks prognoschef. Det kommer att leda till påfrest-
ningar och missnöje, inte minst i USA men även i Kina. Grekland utgör fortsatt 
en risk, men främst för den grekiska ekonomin. 

Swedbank reviderar upp svensk tillväxtprognos för 2015 till 2,6 procent och för 
2016 till 3,2 procent. Det är främst mot bakgrund av en bättre omvärldssituation 
och en fortsatt mycket expansiv penningpolitik. Den ekonomiska politiken förblir 
obalanserad med en förhållandevis stram finanspolitik.  

- Med en så pass expansiv penningpolitik i kombination med en otillräcklig fi-
nanspolitik riskerar tillgångsbubblor att skapas och obalanserna i svensk eko-
nomi att förstärkas, säger Swedbanks chefsekonom Anna Felländer.   

Samtidigt gynnas svensk ekonomi av en relativt svag krona och högre tillväxt i 
euroområdet. I en parallell publikation, Swedbanks Riksbanksyn, förutser Swed-
bank ytterligare penningpolitiska stimulanser under våren. 

- Riksbanken har inget annat val än att fortsätta att bedriva en aggressiv pen-
ningpolitik i kölvattnet av ECB, säger Knut Hallberg, senior makroanalytiker på 
Swedbank, om man vill nå inflationsmålet. Vi förväntar oss ytterligare pen-
ningpolitiska lättnader, i form av en sänkning av reporäntan till -0,5 procent vid 
det penningpolitiska mötet i april. Dessutom räknar vi med ett utökat tillgångs-
köpsprogram när det nuvarande löper ut i början av maj (som även kan om-
fatta kommun- och bostadsobligationer). En fortsatt expansion i höst kan inte 
heller uteslutas, det beror på pressen på kronan, fortsätter Hallberg.  

Ytterligare information: 
Magnus Alvesson, prognoschef, tfn 070-610 3341  
Knut Hallberg, senior makroanalytiker, tfn 076-103 3930 

http://www.swedbank.se/
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Swedbanks BNP prognos

Procent volymförändring

Hushållens konsumtionsutgifter 1.9 2.4 (2.4) 3.2 (2.7) 2.5 (2.3)

Offentliga konsumtionsutgifter 0.7 1.9 (1.4) 2.2 (2.0) 2.5 (2.1)

Fasta bruttoinvesteringar -0.4 6.5 (4.6) 4.5 (5.3) 6.3 (6.3)

  näringsliv exkl. bostäder -1.6 4.6 (0.8) 3.3 (3.4) 6.2 (6.7)

  offentliga myndigheter 1.7 1.7 (5.1) 0.4 (4.8) 4.6 (4.3)

  bostäder 2.1 20.3 (19.3) 13.1 (12.4) 7.9 (6.8)

Lagerinvesteringar 1/ 0.0 0.2 (0.3) -0.1  (-0.0) 0.0 (0.0)

Export av varor och tjänster -0.2 3.3 (2.1) 4.5 (3.5) 5.4 (5.2)

Import av varor och tjänster -0.7 6.5 (5.1) 5.5 (5.3) 5.7 (5.5)

BNP 1.2 2.1 (1.8) 2.8 (2.4) 3.4 (3.2)

BNP, kalenderkorrigerad 1.3 2.3 (1.9) 2.6 (2.2) 3.2 (2.9)

Inhemsk slutlig användning 1/ 1.0 3.0 (2.5) 3.1 (3.0) 3.3 (3.1)

Nettoexport 
1/

0.2 -1.1  (-1.0) -0.2  (-0.6) 0.1 (0.1)

1/ B idrag  till BNP-tillväxten. Källor: SCB och Swedbank.

Januari 2015 prognoserna i parentes

    2015p2013 2014 2016p

Makroekonomiska nyckeltal
 1/

2013 2014 2015p 2016p

Real BNP (kalenderkorrigerad) 1,3 2,3 2,6 3,2

Industriproduktion -0,7 -1,3 1,8 4,2

KPI, årsgenomsnitt 0,0 -0,2 0,2 1,9

KPI, dec-dec 0,1 -0,3 1,0 2,4

KPIF, årsgenomsnitt 2/ 0,9 0,5 1,0 2,0

KPIF, dec-dec 2/ 0,8 0,5 1,5 2,1

Arbetskraften 1,1 1,3 1,3 0,9

Arbetslöshet, % av arbetskraften 8,0 7,9 7,8 7,6

Antalet sysselsatta 1,0 1,4 1,4 1,1

Nominella timlöner, totalt 2,6 3,0 3,0 3,3

Hushållens sparkvot, % av disponibelinkomsten 15,6 16,0 15,6 15,7

Real disponibelinkomst 2,1 2,8 2,8 2,5

Bytesbalans, % av BNP 6,9 5,8 6,1 6,1

Finansiellt sparande i offentlig sektor, % av BNP -1,4 -2,1 -1,7 -1,2

Offentliga sektorns skuld (Maastricht), % av BNP 3/ 38,6 40,6 40,5 39,7

1/ Årlig procentuell förändring om inte annat anges

2/ Konsumentprisindex med fasta räntor Källor: SCB och Swedbank.

Ränte- och valutaantaganden (%)

Utfall Prognos

2015 2015 2015 2016 2016

17-apr   30 jun  31 dec   30 jun  31 dec

Räntor

Svensk reporänta -0.25 -0.50 -0.50 -0.50 0.00

10 årig statsobligationsränta 0.2 0.2 0.6 1.1 1.7

Valutor

EUR/SEK 9.35 9.45 9.25 9.00 8.90

USD/SEK 8.63 9.17 9.17 9.50 9.10

KIX (SEK) 1/
114.3 116.5 114.9 113.0 113.3

1/ Handelsvägt växelkursindex för kronan.

Källor: Reuters Ecowin och Swedbank.

http://www.swedbank.se/

