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Pressmeddelande 
 
Stockholm, den 29 augusti, 2016 

Ny Swedbank Economic Outlook presenteras 

 

"Svensk ekonomi - verkligheten kommer ikapp” 
  
Hur ska Sverige behålla en god ekonomisk tillväxt när omvärlden stagnerar? Svag 
ekonomisk tillväxt, låga räntor och populismens framfart är tre nyckelteman som 
kommer att karaktärisera världsekonomin framöver. I en miljö med låg global tillväxt 
kommer svensk ekonomi fortsatt vara beroende av inhemska faktorer, främst ett högt 
bostadsbyggande och en stark arbetsmarknad. Den höga tillväxten i Sverige 2015 ger 
ett positivt momentum in i 2016, men tillväxten mattas av markant under 2017 och 
2018.     
 
De senaste åtta åren har präglats av den djupaste nedgången för världsekonomin sedan 
depressionen på 1930-talet. Låg tillväxt, svag arbetsmarknad och svag produktivitet har skapat en 
grogrund för populism. Brexit-omröstningen och Donald Trumps framgångar i USA är symptom på 
dessa strömningar. Populismens frammarsch sker samtidigt som centralbankerna har allt färre 
verktyg till buds för att stimulera ekonomin. Det krävs ytterligare strukturreformer för att stärka 
tillväxtpotentialen i västvärlden, men det politiska läget är svagt.  
 
- 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 Kina fortsätter avmattningen, i Indien 
förbättras utsikterna medan tillväxten försiktigt vänder uppåt i Ryssland och Brasilien, säger Magnus 
Alvesson, chef för makroanalys på Swedbank. 
 
Svensk ekonomi ter sig bra, i genomsnitt. 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. Byggandet har ökat, men bostadsbristen är fortfarande akut.  
 
- Ett ökat byggande och en minskad skuldsättning – det är en ”omöjlig ekvation”. Ett högt 
bostadsbyggande är en förutsättning för en god arbetsmarknadsutveckling. Bostadsbristen drabbar 
främst yngre och nyanlända som behöver kunna söka sig till jobb och utbildning, säger Anna 
Breman, Swedbanks chefekonom 

 
I rapporten gör vi flera djupdykningar. Vi räknar på effekten av ett ökat bostadsbyggande på 
hushållens skuldsättning. Vi lyfter kopplingen mellan den ekonomiska utvecklingen och populismens 
framfart i omvärlden. Vi följer upp Brexit-omröstningen med analys av utmaningarna framöver.  
 
Läs hela rapporten på www.swedbank.se/seo  
 
För ytterligare information: 
Anna Breman, Chefekonom Swedbank, tel +46 703 14 95 87 
Magnus Alvesson, Chef Makroanalys Swedbank, tel +46 706 10 33 41 
Gabriel Francke Rodau, tf Kommunikationschef Swedbank, tel +46 701 44 89 66 

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

Procent volymförändring 2015 2018p

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/ Bidrag  till BNP-tillväxten. 

April 2016 prognoserna i parentes Källor: SCB och Swedbank. Källor: SCB och Swedbank.
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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.  

 
Ränte- och valutaprognoser (%)

Utfall Prognos

2015 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

10 årig statsobligationsränta 0,1 0,2 0,2 0,4 0,7 1,0

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

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

1/ Handelsvägt växelkursindex för kronan. Källor: M acrobond och Swedbank.  


