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Avmattning men ingen lågkonjunktur
Hösten 2018 har präglats av skakig börs och oro kring handelspolitik, 
Brexit och Italien. De flesta större ekonomier har haft en fortsatt god 
tillväxt, men den politiska utvecklingen reser frågetecken kring hur hållbar 
tillväxten är och om nästa lågkonjunktur närmar sig. Hur kan centralban-
ker och regeringar motverka en lågkonjunktur när styrräntorna redan är 
låga, budgetunderskotten stora och statsskulderna ligger på höga nivåer? 
Även om det finns gott om risker på nedsidan är de ekonomiska utsikterna 
i närtid goda. Och om farhågorna slår in finns det verktyg för att motverka 
en lågkonjunktur. 

Fortfarande möjligheter att stimulera ekonomin när nästa lågkonjunktur kommer 
I en historisk jämförelse ter sig förutsättningarna för att motverka nästa lågkonjunktur ganska begränsa-
de. Det finns dock fortfarande verktyg för att motverka en ny lågkonjunktur, men vilka stimulansåtgärder 
som kan användas skiljer sig från land till land. 

För det första, vilka typer av åtgärder som är lämpliga beror först och främst på vad som orsakat lågkon-
junkturen. Nästa kris lär inte följa samma mönster som de två senaste kriserna som drabbade den globala 
ekonomin: finanskrisen och eurokrisen. Regelverken har skärpts på flera sätt för att minska risken för 
spridningseffekter i finanssektorn. Vi kan till exempel se att turbulensen i Italien tidigare i höst har fått be-
gränsad spridning till resten av euroområdet. Nästa kris kan istället orsakas av ett upptrappat handelskrig, 
en kraftig börskorrigering eller till och med av finansiell instabilitet som beror på klimatförändringar. 

För det andra, att räntorna är låga betyder förvisso att centralbankerna inte har samma manöverutrym-
me som tidigare, men det betyder inte att det inte finns något att göra. De flesta tillväxtmarknader har 
utrymme för räntesänkningar. Men även centralbanker som Federal Reserve och ECB har åtgärder att ta 
till. De kan till exempel avstå från planerade höjningar av styrräntan, och de kan även använda kvantitativa 
lättnader och räntebanan för att hålla marknadsräntorna nere. ECB och Riksbanken börjar få slut på obli-
gationer att köpa, men det problemet skulle lösas av en ny lågkonjunktur eftersom stater då skulle behöva 
öka sin upplåning för att stimulera ekonomin via finanspolitiken. I vissa europeiska länder är möjligheten 



till finanspolitiska stimulanser begränsad på grund av höga statsskulder och stora budgetunderskott, men 
som under tidigare kriser kan det vara möjligt att tänja på reglerna. Det är viktigt att notera att de nordiska 
och baltiska länderna har goda förutsättningar att använda finanspolitisk stimulans eftersom länderna 
har förhållandevis låga statsskulder och höga kreditbetyg. 

För det tredje är en kris ofta ett bra tillfälle att genomföra välbehövliga strukturreformer som annars 
kan vara svåra att få igenom i de nationella parlamenten. De euroländer som genomförde reformer efter 
eurokrisen, till exempel Spanien och Portugal, har gynnats av dessa. Tillväxtsiffrorna i dessa länder är 
betydligt högre än i länder som Italien, där inga sådana reformer genomförts. Strukturreformer har visat 
sig kunna ge fart åt tillväxten ganska snabbt. EU:s budgetregler ger också större möjligheter till undantag 
från Maastrichtkravet på högst tre procents budgetunderskott om strukturreformer genomförs. 
 
Vårt huvudscenario är att den globala tillväxten visserligen mattas av under de närmaste åren, men ändå 
förblir god. Som nämnt finns det dock flera risker som kan sätta käppar i hjulet för ekonomin. Nedan beskri-
ver vi den ekonomiska utvecklingen i de stora ekonomierna och i de nordiska länderna. 

Euroområdet saktar in men har mer att ge
Tillväxttakten i euroområdet har dämpats lite under året. Det beror delvis på tillfälliga faktorer, som att 
den tyska bilindustrin nyligen tvingats anpassa sig till nya utsläppsstandarder. Sannolikt försvagas också 
företagens och konsumenternas framtidstro av den politiska oron. Brexitförhandlingarna går trögt, valet i 
Italien riktade fokus mot skuldhållbarhet inom euroområdet och turbulensen på tillväxtmarknaderna däm-
par exporten. Med några viktiga undantag ser euroområdets förutsättningar dock goda ut: sysselsättning-
en ökar, lönerna stiger och investeringsnivån klättrar uppåt, i synnerhet i den privata sektorn. Tillväxten i 
euroområdet kan fortsätta i flera år så länge de politiska riskerna inte utlöser en ny kris. ECB håller på att 
avveckla programmet för kvantitativa lättnader och nettoköpen upphör vid årets slut. En första försiktig 
höjning av inlåningsräntan väntas komma någon gång under andra halvåret 2019. 

Skattesänkningar på konjunkturtoppen ger skjuts åt tillväxten i USA
Till skillnad från i euroområdet har tillväxttakten i den amerikanska ekonomin ökat under 2018 och i det 
tredje kvartalet växte BNP med 3,5 procent på årsbasis. En kombination av skattesänkningar, många nya 
arbetstillfällen, måttlig inflation och stigande löner lyfte hushållens konsumtion, medan företagens inves-
teringar var i stort sett oförändrade. De spända handelsrelationerna mellan USA och Kina har försvagat 
exporten något, men än så länge tycks tullarna endast ha haft måttlig påverkan på inflationen och kon-
sumtionen. Inflationen är dock på väg upp och produktionstillväxten är hög, vilket gör att den amerikanska 
centralbanken, Federal Reserve, bör kunna höja räntan ytterligare en gång i år och tre gånger 2019 som 
förväntat. Importtullarna kommer dock spä på inflationstrycket och mot slutet av 2019 kommer de högre 
räntorna att dämpa tillväxten. 

Främsta riskerna för den globala ekonomin finns på tillväxtmarknaderna
Även om de stora tillväxtmarknaderna Kina och Indien fortfarande uppvisar goda tillväxtsiffror finns tre 
faktorer som kan hota tillväxten den närmaste tiden. För det första har Federal Reserves räntehöjningar 
lett till att dollarn stärkts och marknadsräntorna stigit. Det innebär påfrestningar för länder som har 
stora underskott i bytesbalansen och stora skulder denominerade i dollar, exempelvis Brasilien, Turkiet, 
Argentina och Sydafrika. För det andra sätter högre oljepriser tillsammans med den starka dollarn press 
på oljeimporterande länder som Indien och Kina, samtidigt som sanktionerna mot Iran och de geopolitiska 
spänningarna i Mellanöstern skapar osäkerhet kring utbudet framöver. För det tredje kommer de amerikan-
ska importtullarna att dämpa tillväxten i Kina. Det medför en risk för att tillväxten blir lägre även på andra 
tillväxtmarknader som är beroende av Kina. Alla tre faktorerna riskerar att dämpa tillväxten, men det är 
handelskonflikten mellan USA och Kina – och dess potentiella effekter på världshandeln – som skapar de 
största riskerna för tillväxtmarknaderna och den globala tillväxten.
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Norden och Baltikum har god motståndskraft mot den globala turbulensen
Utvecklingen är positiv i alla de nordiska och baltiska länderna. I Norge ökar tillväxten igen då oljepriset har 
vänt upp. Bostadsmarknaden har återhämtat sig och Norges Bank har börjat höja räntan och flaggar för 
fortsatta gradvisa höjningar. I både Danmark och Finland väntas en tillväxttakt på omkring 2 procent un-
der de kommande åren. Hushållen gynnas av starka arbetsmarknader, medan företagen ökar sina investe-
ringar efter låga räntor och det senaste årets återhämtning i euroområdet som har gett exportföretagen 
en skjuts. Tillväxten har saktat ned i Estland och Litauen och väntas dämpas i alla baltiska länder under 
2019 och 2020. Hushållens inkomster och den inhemska efterfrågan är fortsatt starka, men ökande en-
hetsarbetskostnader och svagare internationell efterfrågan har börjat äta på exporten. Arbetskraftsbrist 
fortsätter att vara en av de huvudsakliga bromsklossarna för produktionen, men det finns tecken på att 
takten i löneökningarna börjar avta de närmaste åren. Överlag är de tre baltiska ekonomierna välbalanse-
rade med få tecken på överhettning och god beredskap att hantera externa chocker. 

Sverige tappar fart efter flera år med stark tillväxt 
I Sverige märks en avmattning efter flera år med hög tillväxt. Bostadspriserna har stabiliserats i landet 
som helhet, men marknaden för nybyggda lägenheter i storstadsområdena är trög. Det gör att investe-
ringarna i bostadssektorn kommer att minska under de närmaste åren. Dessutom dämpas tillväxten av att 
ökningstakten i hushållens konsumtion avtar något på grund av inflationens effekt på reallönerna och att 
Riksbanken förväntas höja sin styrränta med 25 räntepunkter i december, i den första räntehöjningen på 
sju år. Räntehöjningarna kommer att göras långsamt då Riksbanken vill gå försiktigt fram. I slutet av 2020 
bedömer vi att reporäntan ligger på 0,5 procent. Hushållen har överlag en god beredskap för högre räntor. 
Den ökande skuldsättningen har dock lett till att fler hushåll är räntekänsliga, i synnerhet förstagångskö-
pare i storstadsområden och pensionärer med bolån och låga pensioner. Samtidigt kommer den betydande 
befolkningsökningen, stora offentliga investeringar och starka statsfinanser att ge stöd åt tillväxten. 
Tillväxten år 2019 och 2020 väntas hamna nära, men strax under 2 procent.

Ytterligare en aspekt på svensk ekonomi är den utdragna regeringsbildningen. I närtid påverkar det inte 
konjunkturen och inte heller den svenska kronan eller svenska räntor. De starka statsfinanserna och funge-
rande ramverk för budgetarbetet har skapat förtroende för svensk ekonomi bland internationella investe-
rare. På längre sikt kommer dock den ekonomiska politiken och ekonomiska reformer, eller brist på reformer, 
att påverka både konjunkturen och den långsiktiga tillväxten. 
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Ha beredskap för tillfälligt kraftiga rörelser i räntor och valutor
Volatiliteten på ränte- och valutamarknaden är tillbaka. Oro kring global handel, Brexit-förhandlingarna 
och italienska politiken har påverkat finansiella marknader under hösten. I övrigt karaktäriseras marknaden 
av den stora räntedifferensen mellan styrräntorna i USA och euroområdet, och förväntningar på pen-
ningpolitiken framöver. Euron kommer på sikt att börja stärkas då ECB tar de första försiktiga stegen mot 
en normalisering av penningpolitiken, men denna förstärkning bedöms bli ytterst långsam då även Fed 
fortsätter med sina räntehöjningar. Vår prognos är att euron är i stort sätt oförändrad mot den amerikan-
ska dollarn fram till halvåret 2019 för att sedan stärkas till 1,20 i mitten av 2020. Både den svenska och 
norska kronan förväntas stärkas mot euron till följd av att Norges Bank och Riksbanken går före ECB med 
räntehöjningar. Vi bedömer att Riksbanken kommer att gå försiktigt fram och att en för snabb kronför-
stärkning kan föranleda en ännu försiktigare Riksbank. Riktkursen för EURSEK är 10,10 mot slutet av 
2018, och sedan 10,00 runt halvåret 2019. Vi betonar dock att den genuina osäkerhet och oförutsägbar-
het som präglar det politiska läget även framöver kommer att kunna ge kraftiga tillfälliga svängningar på 
ränte- och valutamarknaden.
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Bilaga

Swedbanks globala BNP prognos1/

Årlig förändring i % 2017 2018E 2019P 2020P

USA 2,2 2,9 (2,7) 2,6 (2,5) 1,5 (1,5)
EMU länder 2/ 2,5 1,9 (2,1) 1,8 (1,9) 1,6 (1,6)
 Tyskland 2,5 1,7 (2,0) 1,9 (1,9) 1,6 (1,6)
 Frankrike 2,3 1,6 (1,7) 1,7 (1,8) 1,5 (1,6)
 Italien 1,6 1,0 (1,1) 1,0 (1,0) 0,9 (0,9)
 Spanien 3,0 2,5 (2,7) 2,2 (2,2) 1,9 (1,8)
 Finland 2,8 2,8 (2,7) 2,1 (2,2) 1,8 (1,8)
Storbritannien 1,7 1,4 (1,4) 1,5 (1,7) 1,7 (1,6)
Danmark 2,3 0,9 (1,1) 2,0 (2,0) 2,0 (2,0)
Norge (fastland) 2,4 2,5 (2,4) 2,5 (2,3) 2,1 (2,1)

Japan 1,7 1,2 (1,0) 1,2 (1,1) 0,6 (0,6)
Kina 6,8 6,6 (6,6) 6,2 (6,4) 5,9 (6,2)
Indien 6,2 7,4 (7,0) 7,2 (7,2) 7,6 (7,8)

Brasilien 1,0 1,1 (1,6) 2,2 (2,1) 2,3 (2,3)

Ryssland 1,5 1,8 (1,9) 1,7 (1,8) 1,8 (1,8)

Global BNP i PPP 3/ 3,7 3,7 (3,8) 3,6 (3,7) 3,5 (3,5)

1/ Föregående prognos i parentes 
2/ Kalenderjusterat för EMU 
3/ Vikter från IMF (reviderade april 2018)
Källor: IMF & Swedbank Analys
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Ränte- och valutaprognos
Utfall Prognos
2018

5 NOV
2018

31 DEC
2019

30 JUN
2019

31 DEC
2020

30 JUN
2020

31 DEC

Styrräntor (%)

Federal Reserve, USA 1/ 2,25 2,50 3,00 3,25 3,25 3,25 

Europeiska centralbanken 2/ 0,00 0,00 0,00 0,25 0,50 0,75 

Bank of England 0,75 0,75 1,00 1,00 1,00 1,25 

Riksbank -0,50 -0,25 -0,25 0,00 0,25 0,50 

Norges Bank 0,75 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 

Bank of Japan -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,00 0,00 

Statsobligationsräntor (%)

Sverige 2 år -0,42 -0,20 0,10 0,55 0,85 1,05 

Sverige 5 år 0,13 0,30 0,75 1,30 1,65 1,90 

Sverige 10 år 0,65 0,75 1,15 1,60 1,85 2,00 

Tyskland 2 år -0,61 -0,45 -0,15 0,30 0,70 0,90 

Tyskland 5 år -0,17 0,00 0,60 1,10 1,40 1,70 

Tyskland 10 år 0,43 0,55 0,90 1,40 1,70 1,85 

USA 2 år 2,90 3,00 3,10 3,20 3,40 3,45 

USA 5 år 3,02 3,20 3,25 3,30 3,50 3,55 

USA 10 år 3,20 3,30 3,35 3,40 3,45 3,50 

Växelkurser

EUR/USD 1,14 1,15 1,17 1,18 1,20 1,22 

EUR/SEK 10,34 10,10 10,00 9,75 9,60 9,50 

USD/SEK 9,06 8,78 8,55 8,26 8,00 7,79 

KIX (SEK) 3/ 118,7 116,2 115,3 113,4 112,2 110,9

EUR/NOK 9,54 9,35 9,35 9,20 9,14 9,05 

NOK/SEK 1,08 1,08 1,07 1,06 1,05 1,05 

EUR/GBP 0,88 0,91 0,90 0,89 0,89 0,89 

USD/CNY 6,91 7,00 7,05 7,10 7,10 7,05 

USD/JPY 113,3 110,0 108,0 106,0 109,0 110,0

USD/RUB 66,0 65,5 64,4 63,8 62,8 61,7
1/ Övre intervallet
2/ Refiräntan 
3/ Handelsvägt valutakursindex (“kronindex”). Ett högre värde på index betyder att kronan har 
försvagats

Källor: Swedbank Analys & Macrobond



SVERIGE: Makroekonomiska nyckeltal, 2017–2020 1/

2017 2018P 2019P 2020P

Real BNP (kalenderkorrigerad) , % 2,4 2,5 (2,8) 1,8 (1,9) 1,5 (1,5)
Real BNP, % 2,1 2,4 (2,7) 1,8 (1,9) 1,8 (1,8)
 Hushållens konsumtionsutgifter 2,2 2,1 (2,7) 1,9 (2,2) 1,8 (1,6)
 Offentliga konsumtionsutgifter 0,0 0,9 (0,8) 0,9 (1,1) 1,4 (1,3)
 Fasta bruttoinvesteringar 6,1 3,5 (3,9) 1,3 (1,6) 1,7 (1,8)
 Lagerinvesteringar, bidrag till BNP-tillväxten 0,1 0,2 (0,1) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0)
 Export av varor och tjänster 3,2 3,2 (3,4) 4,0 (4,3) 3,7 (3,9)
 Import av varor och tjänster 4,8 3,1 (3,3) 3,5 (4,0) 3,5 (3,7)
KPI, % (årsgenomsnitt) 1,8 2,0 (2,1) 2,3 (2,5) 2,5 (2,7)
KPI, % (dec-dec) 1,7 2,4 (2,4) 2,2 (2,6) 2,7 (2,8)
KPIF, % (årsgenomsnitt) 2/ 2,0 2,2 (2,2) 2,1 (2,2) 1,9 (2,0)

KPIF, % (dec-dec) 2/ 1,9 2,5 (2,4) 1,7 (2,0) 2,0 (2,0)
Riksbankens reporänta, % (dec) -0,50 -0,25 (-0,40) 0,00 (0,00) 0,5 (0,50)
Arbetslöshet, % av arbetskraften (15-74) 6,7 6,4 (6,2) 6,5 (6,1) 6,4 (6,0)
Arbetskraften (15-74), % 2,0 1,4 (1,2) 1,1 (0,8) 0,7 (0,6)
Antalet sysselsatta (15-74), % 2,3 1,7 (1,7) 1,0 (0,9) 0,7 (0,7)
Arbetade timmar, kalenderkorrigerad 2,1 1,8 (1,7) 1,0 (1,0) 0,6 (0,6)
Nominella timlöner (KL), totalt, % 2,3 2,6 (2,7) 2,9 (3,1) 3,4 (3,5)
Real disponibelinkomst, % 1,9 1,6 (2,5) 2,0 (2,3) 1,0 (1,4)
Nominell disponibelinkomst, % 3,6 4,2 (4,7) 3,8 (4,4) 2,5 (3,3)
Hushållens sparkvot, % av disponibelinkomsten 15,1 15,6 (16,6) 15,6 (16,6) 14,9 (16,5)
Finansiellt sparande i offentlig sektor, % av BNP 3/ 1,6 1,0 (0,7) 0,5 (0,4) 0,3 (0,3)
Offentliga sektorns skuld, % av BNP 3/ 40,8 36,9 (36,9) 35,2 (35,1) 35,0 (34,9)

1/ Föregående prognos i parentes
2/ Konsumentprisindex med fast bostadsränta
3/ Enligt Maastricht definition
Källor: SCB och Swedbank Analys

 

ESTLAND: Makroekonomiska nyckeltal, 2017–2020 1/

2017 2018P 2019P 2020P

Real BNP, % 4,9 3,5 (3,5) 3,2 (3,2) 2,7 (2,7)
 Hushållens konsumtionsutgifter 2,6 3,7 (3,5) 3,7 (3,5) 3,0 (3,0)
 Offentliga konsumtionsutgifter 0,6 0,5 (2,0) 2,0 (2,0) 2,0 (2,0)
 Fasta bruttoinvesteringar 12,5 -0,5 (1,0) 6,0 (6,0) 4,5 (5,5)
 Export av varor och tjänster 3,5 3,6 (5,0) 3,5 (4,0) 3,0 (3,5)
 Import av varor och tjänster 3,6 5,2 (5,5) 4,0 (4,5) 3,5 (4,0)
KPI, % årsgenomsnitt 3,4 3,4 (3,4) 2,8 (3,0) 2,2 (2,5)
Arbetslöshet, % av arbetskraften 2/ 5,8 5,5 (5,5) 5,1 (5,1) 5,3 (5,3)
Antalet sysselsatta, % 2/ 2,2 0,8 (0,8) 0,5 (0,5) 0,0 (0,0)

Månadslön, brutto, % 6,5 6,6 (6,6) 6,0 (6,0) 5,5 (5,5)
Nominell BNP, miljarder euro 23,0 25,4 (24,8) 27,1 (26,5) 28,7 (28,1)
Export av varor och tjänster (nominell), % 7,1 5,8 (7,7) 5,6 (7,1) 5,1 (6,6)
Import av varor och tjänster (nominell), % 6,4 7,6 (8,7) 6,1 (7,7) 5,6 (7,1)
Handelsbalans, varor och tjänster, % av BNP 4,6 3,2 (3,8) 2,9 (3,4) 2,5 3,1
Bytesbalans, % av BNP 3,2 1,9 (2,5) 1,1 (1,6) 0,6 1,4
Bytes- och betalningsbalansen, % av BNP 7,3 4,7 (6,1) 3,2 (4,3) 2,2 3,8
Utländska direktinvesteringar, inflöde, % av BNP 5,9 5,2 (3,0) 3,3 (3,0) 3,3 3,0
Finansiellt sparande i offentlig sektor, % av BNP 3/ -0,4 0,5  (-0,5) 0,4  (-0,3) 0,2  (-0,2)
Offentliga sektorns skuld, % av BNP 3/ 8,7 8,1 (8,6) 7,3 (8,0) 6,6 (7,6)

1/ Föregående prognos i parentes
2/ Enligt Arbetskraftsundersökningen 
3/ Enligt Maastricht definition
Källor: Nationella statistikmyndigheter och Swedbank Analys 
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LETTLAND: Makroekonomiska nyckeltal, 2017–2020 1/

2017 2018P 2019P 2020P

Real BNP, % 4,6 4,5 (4,0) 3,0 (3,0) 2,5 (2,5)
 Hushållens konsumtionsutgifter 4,1 4,6 (5,7) 5,0 (5,0) 3,3 (3,3)
 Offentliga konsumtionsutgifter 4,1 4,0 (3,5) 3,0 (3,0) 2,9 (2,9)
 Fasta bruttoinvesteringar 13,1 15,0 (15,0) 8,0 (8,0) 5,5 (5,5)
 Export av varor och tjänster 6,2 4,0 (4,0) 3,3 (3,5) 3,5 (3,7)
 Import av varor och tjänster 8,9 6,5 (6,8) 5,7 (6,0) 4,5 (4,6)
KPI, % årsgenomsnitt 2,9 2,6 (2,6) 2,7 (2,5) 2,3 (2,3)
Arbetslöshet, % av arbetskraften 2/ 8,7 7,6 (7,6) 7,1 (7,1) 6,9 (6,9)
Antalet sysselsatta, % 2/ 0,2 1,5 (1,5) 0,2 (0,2) -0,3  (-0,3)

Månadslön, brutto, % 7,8 9,0 (9,0) 7,0 (7,0) 5,5 (5,5)
Nominell BNP, miljarder euro 27,0 29,3 (29,1) 31,4 (31,1) 33,2 (32,9)
Export av varor och tjänster (nominell), % 10,0 7,8 (7,5) 5,4 (5,4) 5,6 (5,6)
Import av varor och tjänster (nominell), % 12,0 8,1 (7,9) 7,1 (7,3) 5,8 (5,9)
Handelsbalans, varor och tjänster, % av BNP 0,1 -0,1  (-1,5) -1,0  (-2,6) -1,1  (-2,8)
Bytesbalans, % av BNP 0,7 0,6  (-0,8) -0,4  (-2,0) -0,5  (-2,2)
Bytes- och betalningsbalansen, % av BNP 1,5 2,3 (0,9) 1,3  (-0,2) 1,3  (-0,3)
Utländska direktinvesteringar, inflöde, % av BNP 3,8 0,5 (1,0) 1,3 (2,1) 1,2 (2,0)
Finansiellt sparande i offentlig sektor, % av BNP 3/ -0,6 -0,8  (-0,8) -0,8  (-0,8) -0,7  (-0,7)
Offentliga sektorns skuld, % av BNP 3/ 40,0 38,1 (38,1) 36,4 (36,4) 37,0 (37,2)

1/ Föregående prognos i parentes
2/ Enligt Arbetskraftsundersökningen 
3/ Enligt Maastricht definition
Källor: Nationella statistikmyndigheter och Swedbank Analys

LITAUEN: Makroekonomiska nyckeltal, 2017–2020 1/ 

2016 2017E 2018P 2019P

Real BNP, % 4,1 3,6 (3,6) 2,5 (2,5) 2,0 (2,0)
 Hushållens konsumtionsutgifter 3,3 4,0 (3,8) 3,5 (3,5) 2,5 (2,5)
 Offentliga konsumtionsutgifter -0,4 1,5 (1,5) 1,5 (1,5) 1,0 (1,0)
 Fasta bruttoinvesteringar 6,8 8,0 (9,0) 7,0 (7,0) 5,0 (5,0)
 Export av varor och tjänster 13,6 4,0 (4,5) 3,0 (3,0) 2,0 (2,0)
 Import av varor och tjänster 12,0 5,5 (6,0) 4,0 (4,0) 3,0 (3,0)
KPI, % årsgenomsnitt 3,7 2,7 (2,7) 2,7 (2,5) 2,5 (2,5)
Arbetslöshet, % av arbetskraften 2/ 7,1 6,4 (6,4) 6,3 (6,5) 6,2 (6,6)
Antalet sysselsatta, % 2/ -0,5 0,2 (0,2) 0,1  (-0,1) 0,1 (0,0)

Månadslön, brutto, % 8,5 9,7 (8,7) 7,0 (7,0) 4,0 (4,0)
Nominell BNP, miljarder euro 42,1 45,0 (44,9) 47,4 (47,3) 49,5 (49,4)
Export av varor och tjänster (nominell), % 18,6 9,0 (8,0) 5,0 (5,0) 3,0 (3,0)
Import av varor och tjänster (nominell), % 16,5 9,0 (9,0) 6,0 (6,0) 4,0 (4,0)
Handelsbalans, varor och tjänster, % av BNP 2,8 2,8 (1,5) 2,1 (0,7) 1,3  (-0,1)
Bytesbalans, % av BNP 0,9 0,6  (-0,3) 1,4 (0,1) 1,1  (-0,3)
Bytes- och betalningsbalansen, % av BNP 2,1 1,7 (1,1) 2,9 (1,6) 2,5 (1,2)
Utländska direktinvesteringar, inflöde, % av BNP 2,4 2,5 (2,5) 2,0 (2,0) 2,0 (2,0)
Finansiellt sparande i offentlig sektor, % av BNP 3/ 0,5 0,6 (0,6) 0,2 (0,3) 0,1 (0,1)
Offentliga sektorns skuld, % av BNP 3/ 39,7 34,6 (35,3) 37,5 (37,8) 36,8 (36,4)

1/ Föregegående prognos i parentes
2/ Enligt Arbetskraftsundersökningen 
3/ Enligt Maastricht definition
Källor: Nationella statistikmyndigheter och Swedbank Analys
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Detta dokument har sammanställts av analytiker på Swedbank Makroanalys, 

en del av Swedbank Analys som tillhör Large Corporates & Institutions (LC&I) 

makroavdelning. Makroavdelningen består av analysavdelningar i Estland, 

Lettland, Litauen, Norge och Sverige, och de är ansvariga för att förbereda rap-

portering om den ekonomiska utvecklingen på globala och hemmamarknader

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 tillgänglig

information. 

Utgivare, distribution och mottagare
Detta dokument har sammanställts av makroavdelningens analytiker på Ana-

lys, 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 dokumentet innan 

distribution.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står 

under tillsyn av Finlands tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

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

tillsyn av Norges tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

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

Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektsioon).

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

Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

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

Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus 

komisija).

I USA distribueras dokumentet av Swedbank Securities US, LLC (”Swedbank 

Securities US”), som ikläder sig ansvar för innehållet. Dokumentet får endast 

distribueras till institutionella investerare. De institutionella investerare i USA 

som får detta dokument och som önskar utföra en transaktion i något finan-

siellt instrument som nämns i rapporten, ska endast göra detta via Swedbank 

Securities US. Swedbank Securities US är en USA-baserad mäklare/handlare, 

som är registrerad hos Securities and Exchange Commission, och är medlem av 

Financial Industry Regulatory Authority. Swedbank Securities US är en del av 

Swedbankkoncernen.

För viktiga upplysningar i USA, hänvisas till:

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

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till “relevanta 

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

detta dokument. Endast “relevanta personer” får ges tillgång till och delta i de 

investeringar eller investeringsaktiviteter som nämns i detta dokument. 

Med “relevanta personer”, avses personer som:

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

the Financial Promotions Order.

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

Order.

• Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investerings-

aktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets 

Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – som 

annars lagligen 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 rekommenderas därför att bilda dig din egen 

uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument. 

Observera att analysen kan vara subjektiv. Analytikern baserar sin analys på 

den information som finns tillgänglig just nu och att analytikern kan ändra åsikt 

om förutsättningarna förändras. Om analytikern ändrar åsikt eller om en ny 

analytiker med en annan åsikt blir ansvarig för att täcka ett företag, strävar vi 

efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella 

regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till 

behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Dokumentet utgör 

inte ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

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

av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Mångfaldigande och spridning
Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbank Analys, en del av LC&I:s, med-

givande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är 

medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt 

tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Mångfaldigad av Swedbank Analys, en del av Large Corporates & Institutions, 

Stockholm 2014. 

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

Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.

Generell ansvarsfriskrivning




