
 

 
Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt 
“Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av 
finansiella tjänster och produkter. Swedbank har ca 8 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 318 kontor i 
Sverige och 170 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2014 uppgick 

balansomslutningen till 2 078 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se 

 

Pressmeddelande 
 

26 januari 2016 

 

 

Ny ”Swedbank Economic Outlook” med fokus på Sveriges och de baltiska ländernas 
ekonomiska utsikter i ett globalt perspektiv. 

Global oro och akut behov av reformer i Sverige  
En skakig börs, fallande oljepris och oro i Kina - utsikterna för den globala återhämtningen 
har fått sig en rejäl törn de senaste månaderna. Utvecklingen i Kina har fått spridningseffek-
ter via valutor och börser, och sammantaget har riskerna ökat. I grunden finns dock fortsatt 
tillväxtpotential i USA och eurozonen, samtidigt som det låga oljepriset på sikt bör gynna den 
globala tillväxten.  

- I och med att påfrestningarna är stora på den kinesiska ekonomin förväntar vi oss att de 
kinesiska myndigheterna agerar med mer stimulanser, såväl finanspolitiska som penningpoli-
tiska, säger Magnus Alvesson, Swedbanks prognoschef. Vi tror att även att ECB kommer att 
stimulera ytterligare, medan den amerikanska centralbanken sannolikt kommer att vara åter-
hållsam med räntehöjningar framöver.  

Svensk ekonomi är på ytan stark. Tillväxten är hög, driven av en stark arbetsmarknad, en 
hög privat och offentlig konsumtion och ett uppsving i industriproduktionen. Kombinationen 
av en ultralätt penningpolitik och expansiv finanspolitik ger kraftfulla stimulanser. Detta är 
dynamit för tillväxten, men riskerar att förstärka obalanserna i svensk ekonomi.  

- Arbetsmarknaden blir allt mer polariserad, bostadsmarknaden är dysfunktionell och utbild-
ningssystemet eftersatt. Om omfattande reformer inte genomförs riskerar underliggande oba-
lanser i svensk ekonomi att brisera, säger Anna Breman, Swedbanks chefekonom.   

Svensk ekonomi kommer fortsatt att präglas av stor flyktinginvandring. I vår analys pe-
kar vi på hur det bidrar till svensk tillväxt på kort sikt och konstaterar att utmaningarna 
på längre sikt kvarstår. Dessutom gör vi en djupdykning i den annalkande lönerörelsen 
där vi ser en betydande risk för konfliktvarsel och tilltagande löneglidning. 

Läs hela rapporten på www.swedbank.se/seo 

Se en kort presentation av rapporten med Anna Breman och Magnus Alvesson på 
http://edge.media-server.com/m/p/c5kynrab 

För ytterligare information:  
Anna Breman, chefekonom, Swedbank, tfn 070-314 9587 
Magnus Alvesson, prognoschef, Swedbank, tfn 070-610 3341  
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Swedbanks BNP prognos

Procent volymförändring

Hushållens konsumtionsutgifter 2.2 2.6 (2.5) 3.1 (3.2) 2.7 (2.9)

Offentliga konsumtionsutgifter 1.3 2.2 (2.2) 3.7 (3.9) 2.8 (3.4)

Fasta bruttoinvesteringar 7.5 7.3 (4.9) 5.9 (5.5) 5.3 (5.6)

  näringsliv exkl. bostäder 6.1 5.8 (3.6) 4.8 (4.4) 4.6 (5.4)

  offentliga myndigheter 2.3 3.7 (2.8) 6.1 (5.7) 5.6 (4.5)

  bostäder 19.8 16.3 (12.4) 9.7 (9.4) 7.3 (7.2)

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

Export av varor och tjänster 3.5 4.9 (3.9) 5.0 (4.8) 4.1 (4.6)

Import av varor och tjänster 6.3 4.6 (2.6) 6.5 (6.2) 5.4 (5.4)

BNP 2.2 3.8 (3.4) 3.4 (3.5) 2.9 (3.4)

BNP, kalenderkorrigerad 2.4 3.5 (3.2) 3.1 (3.3) 3.1 (3.6)

Inhemsk slutlig användning 1/ 3.1 3.5 (2.9) 3.8 (3.8) 3.3 (3.6)

Nettoexport 
1/

-0.9 0.3 (0.7) -0.4  (-0.4) -0.4  (-0.2)

1/ Bidrag  till BNP-tillväxten. 

November 2015 prognoserna i parentes Källor: SCB och Swedbank.
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Makroekonomiska nyckeltal
 1/

2014 2015 2016p 2017p

Real BNP (kalenderkorrigerad) 2.4 3.5 3.1 3.1

Industriproduktion -0.8 3.8 4.3 4.0

KPI, årsgenomsnitt -0.2 0.0 0.9 2.1

KPI, dec-dec -0.3 0.1 1.6 2.4

KPIF, årsgenomsnitt 2/ 0.5 0.9 1.4 1.9

KPIF, dec-dec 2/ 0.5 0.9 1.7 1.9

Arbetskraften 1.3 0.7 0.9 1.3

Arbetslöshet, % av arbetskraften 7.9 7.4 6.5 6.4

Antalet sysselsatta 1.4 1.3 1.9 1.4

Nominella timlöner, totalt 2.8 2.6 3.2 3.4

Hushållens sparkvot, % av disponibelinkomsten 15.3 16.2 17.0 17.1

Real disponibelinkomst 2.2 3.6 4.0 2.9

Bytesbalans, % av BNP 6.0 5.8 5.3 4.8

Finansiellt sparande i offentlig sektor, % av BNP -1.7 -0.9 -0.9 -0.9

Offentliga sektorns skuld (Maastricht), % av BNP 40.6 38.7 37.6 36.8

1/ Årlig procentuell f örändring om inte annat anges

2/ Konsumentprisindex med f asta räntor Källor: SCB och Swedbank.  
 

 

Ränte- och valutaantaganden (%)

Utfall Prognos

2015 2016 2016 2017 2017

21-jan   30 jun  31 dec   30 jun  31 dec

Räntor

Svensk reporänta -0.35 -0.50 -0.50 -0.25 0.00

10 årig statsobligationsränta 0.7 1.0 1.3 1.7 2.3

Valutor

EUR/SEK 9.35 9.15 9.05 9.00 8.95

USD/SEK 8.58 8.75 8.70 8.30 7.74

KIX (SEK) 1/
109.3 108.7 109.0 107.3 105.7

1/ Handelsvägt växelkursindex för kronan. Källor: Reuters Ecowin och Swedbank.  

http://www.swedbank.se/

