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Pressmeddelande 
Stockholm den 30 januari 2019 
 

Ny prognos: Världsekonomin på skakig grund 
 

Konjunktur och geopolitik samverkar på ett olyckligt sätt och 
världskonjunkturen svalnar alltmer och det påverkar även svensk ekonomi, 
skriver Handelsbanken i en ny konjunkturprognos. 
Enligt bankens prognos hinner Riksbanken bara höja räntan en gång till – i 
höst. Sedan slår de bistrare tiderna till på allvar. 
–Räntorna kommer vara fortsatt låga ett bra tag framöver, säger 
Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman.  
 
Den svenska tillväxten vacklar, men de goda tiderna är inte över ännu. 
Sysselsättningen stiger och många indikatorer visar att BNP ökade igen fjärde 
kvartalet. Lägre bostadsbyggande kommer dock dämpa BNP allt mer. Det, 
tillsammans med svagare omvärld, drar ned Sverige och vi väntar oss stigande 
arbetslöshet nästa år. Under våren ser vi att den underliggande inflationen stiger och 
att Riksbanken hinner med en räntehöjning i höst. Det betyder att styrräntan kommer 
upp till noll, men inte mer. Men räntehöjningen hänger på en skör tråd. 
 
Det blir inte mycket räntehöjningar utanför Sverige heller. Den europeiska 
centralbanken tror vi inte höjer räntan de närmaste åren och vi räknar med att den 
amerikanska centralbanken till och med sänker räntan nästa år. Centralbankernas 
samlade balansräkningar börjar nu minska och i en temaartikel ”Utmaning att fasa ut 
tillgångsköpen” diskuterar vi vad det kan innebära. I en andra temaartikel ”Kronan 
undervärderad och dollarn övervärderad” skriver vi om vår syn på kronans 
jämviktskurs.  
 
Globalt dämpas tillväxten av handelskrig, brexit och en svagare industrikonjunktur. 
Kina, Europa, och i år även USA bromsar in. Tillsammans med långsiktiga frågor 
som klimathot, automatisering och en allt äldre befolkning innebär det stora 
utmaningar.  
– Nu är det upp till bevis för världens politiker att komma framåt. Ett tungt ansvar vilar 
på dem. De geopolitiska utmaningarna behöver lösas, annars ökar risken för att 
förtroendet för det politiska etablissemanget urholkas med i förlängningen ökad social 
instabilitet, populism och protektionism.  
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Christina Nyman, chefsekonom, +46 8–701 51 58, +46 70–778 77 65 
Johan Wallqvist, presschef, +46 8–701 80 47, +46 72–206 34 50 

  

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se 

För hela rapporten på svenska se Konjunkturprognos 

För hela rapporten på engelska se Global Macro Forecast 

http://www.handelsbanken.se/
http://research.handelsbanken.se/Macro-Research/Sweden/Konjunkturprognos/
http://research.handelsbanken.se/Macro-Research/Macro-Forecast/Global-Macro-Forecast/
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