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Handelsbanken: Stora risker – lite ammunition 
 

Den globala inbromsningen påverkar svensk ekonomi alltmer och Sverige går 
mot en lågkonjunktur. Det konstaterar Handelsbanken i en ny 
konjunkturprognos. 
– Riktningen är tydlig och i det läget räknar vi med att Riksbanken avstår från 
att höja räntan, säger bankens chefsekonom Christina Nyman. 
 

Den svenska ekonomin som tidigare har stått emot den globala inbromsningen 
mattas av snabbare än väntat, inte minst inom industrin. Indikatorer talar också för en 
fortsatt svag utveckling den närmaste tiden och vår tidigare bild att konjunkturen 
bromsar in ytterligare nästa år står sig. Det betyder att svensk ekonomi går mot en 
lågkonjunktur.  
 
– I den miljön stiger arbetslösheten. Larmsignalerna från de senaste 
arbetslöshetssiffrorna är förmodligen överdrivna, men vi räknar ändå med att 
arbetsmarknaden blir svagare, säger Christina Nyman.  
 
I prognosen är det hushållens konsumtion som håller uppe BNP-tillväxten. När 
inkomsterna utvecklas långsammare framöver räknar Handelsbanken med att 
hushållen drar ner på sitt sparande, och att stabiliseringen på bostadsmarknaden ger 
visst stöd.  
 
Arbetslöshetslarmet kan ha stört upptakten till vinterns avtalsförhandlingar, som ska 
förse ungefär 2,8 miljoner svenskar med nya löner 2020.  
 
– Vi antar att lönenivån sett i ett historiskt perspektiv blir fortsatt låg i avtalet, säger 
Christina Nyman.  
 
Den globala osäkerheten till följd av handelskriget mellan USA och Kina, liksom 
brexit, fortsätter som väntat att bromsa tillväxten i världsekonomin. Centralbanker 
mildrar nedgången men saknar ammunition för att förhindra en fortsatt global 
konjunkturavmattning, och det mesta talar för att de finanspolitiska stimulanserna blir 
små. Riskerna för en liten öppen ekonomi som Sverige är betydande i detta läge, 
enligt Handelsbankens prognos. 
 

För ytterligare information kontakta: 
Christina Nyman, chefsekonom, +46 8–701 51 58, +46 70–778 77 65 
Mats Olsson, presskontakt, +46 8–701 35 47, +46 70–688 07 99 

 

Läs mer om brexit, Tysklands ekonomi och kommunernas finanser i våra fördjupningar. 

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

För hela rapporten på svenska se Konjunkturprognos och på engelska Global Macro Forecast 
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BNP-prognoser           

  Årligt genomsnitt   

  2018 2019 2020 2021   

Sverige* 2,4 (2,5) 1,1 (1,5) 0,8 (0,8) 1,3 (1,3)   

Danmark 1,5 (1,5) 1,9 (1,7) 1,2 (0,9) 1,1 (0,8)   

Finland* 1,7 (1,7) 1,4 (1,5) 0,7 (0,9) 1,0 (1,1)   

Norge 1,3 (1,4) 1,2 (2,0) 2,1 (2,0) 1,8 (1,8)   

Norge, fastlandet 2,2 (2,2) 2,6 (2,6) 1,8 (1,6) 1,2 (1,2)   

            

Euroområdet 1,9 (1,9) 1,1 (1,1) 0,9 (1,0) 1,1 (1,1)   

Nederländerna 2,6 (2,5) 1,6 (1,5) 1,2 (1,1) 1,3 (1,2)   

Storbritannien 1,4 (1,4) 1,1 (1,1) 1,0 (1,1) 1,2 (1,2)   

USA* 2,9 (2,9) 2,2 (2,2) 1,3 (1,2) 1,7 (1,7)   

Kina 6,6 (6,6) 6,1 (6,1) 5,7 (5,7) 5,5 (5,5)   

* Kalenderjusterad           

            

Ränteprognoser           

  Årets slut   

Styrränta 2018 2019 2020 2021   

USA 2,375 (2,375) 1,625 (1,625) 1,375 (1,375) 1,375 (1,375)   

Euroområdet -0,40 (-0,40) -0,50 (-0,50) -0,50 (-0,50) -0,50 (-0,50)   

Sverige -0,25 (-0,25) -0,25 (-0,25) -0,25 (-0,25) -0,25 (-0,25)   

Danmark -0,65 (-0,65) -0,75 (-0,75) -0,75 (-0,75) -0,75 (-0,75)   

Storbritannien 0,75 (0,75) 0,75 (0,75) 0,75 (0,75) 0,75 (0,75)   

Norge 0,75 (0,75) 1,50 (1,25) 1,50 (1,25) 1,50 (1,25)   

            

Valutaprognoser           

  Årets slut   

  2018 2019 2020 2021   

EUR/SEK 10,28 (10,28) 10,65 (10,65) 10,65 (10,58) 10,55 (10,40)   

USD/SEK 9,01 (9,01) 9,68 (9,51) 9,34 (8,96) 8,79 (8,52)   

GBP/SEK 11,43 (11,43) 11,97 (11,83) 12,10 (12,02) 11,99 (11,82)   

NOK/SEK 1,03 (1,03) 1,04 (1,09) 1,03 (1,08) 1,02 (1,06)   

DKK/SEK 1,38 (1,38) 1,43 (1,43) 1,43 (1,42) 1,41 (1,39)   

CHF/SEK 9,12 (9,12) 9,77 (9,68) 9,51 (9,28) 9,34 (9,04)   

JPY/SEK 8,21 (8,21) 9,22 (9,23) 8,34 (8,15) 7,85 (7,61)   

CNY/SEK 1,31 (1,31) 1,34 (1,32) 1,26 (1,21) 1,16 (1,12)   

EUR/USD 1,14 (1,14) 1,10 (1,12) 1,14 (1,18) 1,20 (1,22)   

EUR/GBP 0,899 (0,899) 0,890 (0,900) 0,880 (0,880) 0,880 (0,880)   

USD/CNY 6,88 (6,88) 7,20 (7,20) 7,40 (7,40) 7,60 (7,60)   

Källa: Handelsbanken            

Inom parentes: Global Konjunkturprognos 21 augusti, 2019       

 

 

 

 

 


