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Positiv dynamik i den globala tillväxten 

Tillväxten i euroområdet har stärkts och den amerikanska ekonomin håller 
farten uppe. På tillväxtmarknaderna pekar kurvorna uppåt igen i alla de stora 
länderna. Norden och Baltikum gynnas av den globala konjunkturuppgången. De 
politiska riskerna har mildrats något, särskilt i Europa. Populismens framfart ger 
dock fortfarande anledning till oro och risken för protektionism och geopolitisk 
instabilitet kvarstår. I ett längre perspektiv kan en populistisk politik undergräva 
de politiska och ekonomiska institutioner som är avgörande för en långsiktigt 
hållbar tillväxt. 
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Återhämtningen i euroområdet ökar takten. Hushållens skuldsättning 
har minskat sedan finans- och eurokrisen och de gynnas nu av en starkare 
arbetsmarknad. Sysselsättningen ökar vilket ger draghjälp åt hushållens 
disponibla inkomster och konsumtion. Företagen investerar och exporten 
har ökat markant. I Frankrike, Spanien och Tyskland väntas tillväxten bli 
minst 2 procent under 2018. Trots att arbetsmarknaden blivit stramare har 
dock löneökningarna gått trögt och kärninflationen är fortfarande låg. Den 
Europeiska centralbanken (ECB) signalerar trots detta en ökad optimism 
och har minskat stödköpens omfattning. Vi räknar med att de kvantitativa 
lättnaderna upphör under hösten och att vi ser de första europeiska ränte-
höjningarna under våren 2019. 

Den amerikanska arbetsmarknaden är fortsatt stark och de faktorer som 
tillfälligt dämpade inflationen under 2017 dämpas i år. Jerome Powell, som 
ska efterträda Janet Yellen som chef för Federal Reserve (Fed), väntas fort-
sätta på den inslagna vägen och höja räntan tre gånger i år. Mellanårsvalet 
i USA på senhösten gör att politiken kommer att kvarstå i fokus under året. 
Nedstängningen av den federala statsapparaten är ytterligare ett tecken 
på den politiska dysfunktionaliteten.

I flera av de större tillväxtekonomierna pekar tillväxtkurvorna uppåt igen. I 
Brasilien tror vi att återhämtningen fortsätter under 2018–2019 tack vare 
en global prisuppgång på råvaror. Den ryska ekonomin kom av sig under 
andra halvåret 2017, främst på grund av en försvagning i tillverkningssek-
torn. Ryssland gynnas dock av oljeprisets stigande trend och vi räknar med 
att tillväxten i landet hamnar på omkring 2 procent under 2018–2019. I 
Indien tycks de tillfälliga negativa effekterna av reformer under 2017 ha 
börjat klinga av och tillväxten väntas ta ny fart under 2018–2019. I Kina 
fortsätter övergången mot en mer tjänstebaserad ekonomi. Landet gynnas 
av starkare export och tillväxten håller på att stabiliseras på omkring 6,5 
procent. 

Alla de nordiska länderna gynnas av den starkare tillväxten i euroområdet. 
Starka handelsflöden mellan Norden och de baltiska länderna förstärker 
också den positiva spiralen. Finland sticker ut med en tillväxt på nära 3 
procent för innevarande år. Danmark släpar fortfarande efter något med 
en förväntad tillväxt på omkring 2 procent under 2018–2019. I Sverige och 
Norge är tillväxten hög, men båda länderna ser vi oro på bostadsmarkna-

Euroområdet lämnar en trög tio- 
årsperiod bakom sig

Fortsatta räntehöjningar i USA 
när konjunkturen mognar

Bättre utsikter på tillväxtmark-
naderna

Kraftigt ökad exportefterfrågan 
lyfter Norden och Baltikum, men 
inhemska faktorer utgör risk
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derna. Baltikum gynnas av hög produktivitetstillväxt, stark export och hög 
inhemsk efterfrågan. Det bådar gott för de baltiska länderna, som gör stora 
framsteg med att minska glappet till Norden när det gäller BNP per capita. 
För Baltikum och Sverige ger Swedbanks nya hållbarhetsindikatorer (se sid. 
22) en heltäckande genomgång av de strukturella förutsättningarna för 
tillväxt på medellång sikt och framstegen med att nå FN:s globala mål. 

De risker som finns i vår konjunkturprognos är i huvudsak kopplade till 
politiska faktorer. Hög skuldsättning och risken för en korrigering av 
tillgångspriser, efter många år med låga räntor, kan också vålla problem. 
Många europeiska länder är fortfarande kraftigt skuldsatta. I Kina är det 
näringslivet som behöver minska sin skuldsättning, medan det i Sverige 
och Norge är hushållens skulder som stigit. Hushållens stora skulder utgör 
en risk om arbetsmarknaden oväntat försvagas och bostadspriserna börjar 
sjunka snabbare än väntat. Vi tror dock att nedgången på bostadsmarkna-
den begränsas till de större städerna i Norge och Sverige och inte påverkar 
tillväxten nämnvärt (se sid. 24). 

En av de största politiska riskerna är att de geopolitiska spänningarna ökar, 
till exempel genom en upptrappning av motsättningarna mellan USA och 
Nordkorea eller i Mellanöstern. Turkiet är ett geografiskt känsligt område 
och eskalerade konflikter i regionen skulle kunna hota stabiliteten i Europa. 
Valet i Italien i maj kan skapa oro på marknaden, men sammantaget bedö-
mer vi att riskerna i samband med valet har minskat. En annan riskfaktor är 
populismen och faran för att viktiga institutioner i USA och delar av Europa 
kan försvagas, vilket kan leda till att mindre demokratiska nationer får ökat 
inflytande globalt. En sådan utveckling påverkar inte tillväxten på kort sikt 
men är däremot ett hot mot utsikterna i det långa perspektivet. 

Swedbanks globala BNP prognos1/ (årlig förändring i procent)
2016 2017P 2018P 2019P

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

Japan 0,9 1,8 (1,6) 1,4 (1,3) 0,9 (0,8)
Kina 6,7 6,9 (6,7) 6,6 (6,6) 6,3 (6,3)
Indien 7,9 6,5 (6,3) 7,3 (7,3) 7,6 (7,9)

Brasilien -3,5 1,1 (0,9) 2,5 (2,7) 2,4 (2,4)

Ryssland -0,2 1,6 (2,0) 2,3 (2,3) 2,0 (2,0)

Global BNP i PPP 3/ 3,3 3,7 (3,6) 3,9 (3,8) 3,7 (3,7)

1/ Föregående prognos inom parentes. 
2/ Kalenderjusterat för EMU. 
3/ Vikter från IMF (reviderade 2017)

Källa: IMF och Swedbank

Politiska faktorer och höga skul-
der är de största hoten mot den 
globala tillväxten även framöver
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Som väntat växlade amerikansk tillväxt upp under 2017 efter en svag 
inledning. För 2017 som helhet förväntas tillväxten summeras till goda 
2,3 procent. Vi har reviderat upp vår prognos för amerikansk tillväxt under 
de kommande åren förhållandevis mycket, bl.a. p.g.a. att 2018 inleds med 
vind i ryggen. Skattereformen som kongressen röstade igenom strax innan 
julhelgen bedöms även den ge finanspolitisk stimulans in i 2018. Även in i 
2019 bidrar skattesänkningarna till att lyfta vår BNP-prognos. Reformer-
nas effekt på medellång sikt bedöms däremot vara negativa, bl.a. då de 
redan betydande statsfinansiella utmaningarna nu blir ännu större.

Privatkonsumtionen, som motsvarar ungefär två tredjedelar av ameri-
kansk BNP, har fortsatt att växa med god fart och konsumentförtroendet 
kvarstår på hög nivå. Tillväxten håller sannolikt i sig framöver i ljuset av 
löneökningar och skattesänkningar, även om stigande inflation och räntor 
väger emot. Förändringar i socialförsäkringssystemen är en riskfaktor. 
Näringslivets investeringar har kommit igång under 2017 och företagens 
investeringsplaner är fortsatt expansiva. Skattereformen som bl.a. sänker 
bolagsskatten kan förstärka detta ytterligare. Vår bedömning är att inves-
teringarna framöver lämnar större bidrag till BNP-tillväxten än tidigare. 

Full sysselsättning är i princip uppnådd i USA. Enligt många indikatorer får 
vi gå tillbaka till det tidiga 00-talet för att se motsvarande situation på 
arbetsmarknaden. Arbetslösheten är den lägsta på 17 år medan vakansan-
delen kvarstår på nivåer som heller inte setts sedan 2001. Företagen har 
svårigheter att rekrytera trots att de behöver anställa. Jobb skapas visser-
ligen i betydande takt, men arbetskraftsbristen blir en allt större hämsko 
framöver. Den felande länken är den låga löneinflationen. Vissa tecken finns 
dock på en acceleration, om än från en låg ökningstakt. Inflationen har ock-
så noterats lågt under 2017, men även den förefaller så sakteliga stiga. Vår 
tro är att konsumtionsdeflatorn, Federal Reserves favoritmått på inflation, 
med början under våren uppvisar en mer tydligt stigande trend. Dessutom 
förväntas tillväxten växla upp ytterligare. Mot denna bakgrund förväntar vi 
oss nu att Federal Reserve höjer styrräntan tre gånger under 2018. 

Osäkerhetsfaktorerna rörande amerikansk politik, däribland den ekono-
miska politiken, är fortsatt betydande. Det stormar fortsatt om president 
Trump, och personer i hans närhet, speciellt vad gäller samröret med Ryss-
land och hur arbetet bedrivs i Vita Huset. Nedstängningen av den federala 
statsapparaten är ytterligare ett tecken på den politiska polariseringen. I 
november hålls dessutom s.k. mellanårsval. Hela representanthuset och en 
tredjedel av senaten är uppe för omval. Mycket pekar på att Demokraterna 
gör ett bra val, men det är inte självklart att detta ger förändrade maktför-
hållanden i Kapitolium.

Skattereform ger kortsiktig stimulans i USA

Ekonomin har vind i ryggen med muntra konsumenter och investeringsplaner 
som tyder på att tillväxten växlar upp framöver. Skattereformen ger dessutom 
ytterligare stimulans. Centralbanken höjer styrräntan i något snabbare takt. Den 
politiska osäkerheten kvarstår, speciellt inför höstens mellanårsval.

Tillväxtprognosen uppreviderad, 
men USA:s skattereform ger 
endast kortsiktig stimulans 

Konsumtion och investering-
ar växeldrar den amerikanska 
ekonomin

Stram arbetsmarknad och tillta-
gande inflation får Fed att fort-
sätta strama åt penningpolitiken

Politisk osäkerhet kvarstår med 
mellanårsval i blickfånget
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Euroområdet
Euroområdet går starkt och fortsätter att överraska positivt. Under tredje 
kvartalet 2017 ökade BNP-tillväxten till 2,6 procent på årsbasis (säsongs-
rensat och kalenderkorrigerat), vilket var den högsta takten på över sex år. 
Ledande indikatorer pekar på att tillväxten förblir stark även i år. Samman-
vägt PMI steg till 58,1 i december – den högsta nivån på nästan sju år – med-
an EU-kommissionens konjunkturbarometer var på 17-årshögsta. 

Ifjol hade tillväxten stöd från bättre global efterfrågan som bidrog till en 
stark exportökning. Ökade handelsvolymer gjorde att förtroendet inom 
industrin var rekordhögt i december. Orderingången från exportmarknaden 
fortsatte att stiga trots att euron nyligen stärkts, dock dämpades export-
förväntningarna något i slutet av året enligt Ifoundersökningen. Vi bedöm-
mer att exportökningen avtar lite i år, dels på grund av att konkurrenskraf-
ten försämras och dels till följd av kapacitetsbegränsningar. Framförallt 
råder det stor arbetskraftsbrist i många euroländer. 

Produktiva investeringar ökar
Årsförändringar i volym, s.r., kalenderjusterat
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Källa: Swedbank Analys & Macrobond

Efter ett tillfälligt bakslag tog investeringarna fart i tredje kvartalet. Snab-
bast ökade investeringar som kan höja produktiviteten ex. maskiner och 
utrustning. Investeringar i näringslivet väntas accelerera i år mot bakgrund 
av företagens starka balansräkningar, fortsatt billiga lån, god global efter-
frågan och högt kapacitetsutnyttjande. Oväntade politiska händelser är det 
främsta hotet mot högre investeringstillväxt även framöver.

EMU glänser medan Storbritannien kämpar på

Den starka och utbredda tillväxten i euroområdet 2017 var en stor överrask-
ning. Stark efterfrågan gör att den höga takten i ekonomin väntas hålla i sig 
även i år, för att sedan mattas av 2019. ECB kommer att sluta med sina obli-
gationsköp i september och börja höja räntan gradvis nästa år. Osäkerheten 
kring Brexit fortsätter att tynga den brittiska ekonomin men Bank of England 
väntas höja räntan igen för att stävja inflationen, som envist överstiger målet.

Euroområdets ekonomi går som 
tåget

Exporttillväxten avtar något till 
följd av starkare euro och högt 
kapacitetsutnyttjande

Högre investeringstillväxt ytter-
ligare stöd till den ekonomiska 
tillväxten
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Hushållen är redo för köpfest; 
löneökningarna tar fart

Tillväxten förblir stark i år men 
tappar kraft under 2019

Inga tillgångsköp efter september 
i år – första räntehöjningarna 
förväntas nästa år

Storbritanniens centralbank 
svarar på överskjutande inflation 
och höjer policyräntan igen trots 
Brexit-oro

Även hushållens konsumtion ökade med stöd från en starkare arbetsmark-
nad och ljusare framtidstro. Privatkonsumtion väntas fortsätta öka i år då 
arbetskraftsbristen till sist leder till löneökningar, samtidigt som en fortsatt 
återhämtning i ekonomin bidrar till ökad sysselsättning. Minskad skuldsätt-
ning och stigande tillgångsvärden på bostäder kommer samtidigt att göra 
konsumenterna mindre försiktiga med att öppna plånboken. 

Arbetskraftsbrist ökar lönetillväxten
Näringslivets förtroendeindikatorer, enkät, s.r.
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Källa: Swedbank Analys & Macrobond

 
Vi bedömer att euroområdets tillväxt blir stark i år, men i och med att den 
globala ekonomin slår av på takten 2019 och med färre lediga resurser i 
ekonomin, så väntas tillväxten sedan avta. Givet ovan nämnda faktorer så 
väntas kärninflationen öka till 1,2 procent i år, medan högre energipriser 
kommer att ge en total inflation på 1,6 procent. 

Då inflationen lär vara mycket närmare målet har ECB-rådet inte längre 
tillräckliga skäl för att fortsätta med tillgångsköp (QE) efter september. 
Avsikten framgår redan av uttalanden från höga ECB-företrädare. Eventu-
ellt kommer ECB i mars formellt överge löftet om att fortsätta med QE på 
obestämd tid. Vi ser att kärninflationen stiger till 1,6 procent 2019 och att 
inlåningsräntan gradvist höjs från andra kvartalet 2019.

Storbritannien
Efter bakslag i början av 2017 stärktes tillväxten åter, men ligger fortfa-
rande lägre än tidigare år. Hushållskonsumtionen rekylerade upp i tredje 
kvartalet även om statistiken är till viss del snedvriden. Det underliggande 
konsumtionsmönstret är en avmattning i spåren av svaga realinkomster. 
Trots att Brexit-förhandlingarna fortlöper och enstaka genombrott gjorts 
har företagens förväntningar sjunkit och näringslivets investeringar kan 
bli modesta givet att osäkerhet om framtida handelsförhållanden kvarstår. 
Starkare global efterfrågan och ett svagt pund stödjer dock exporttillväx-
ten och dämpar investeringsnedgången. Förhandlingarna är utdragna och 
det verkar som om vissa av de forna Brexit-anhängarna nu känner tvivel 
och ångrar sig. Den bästa och mest troliga utgången för Storbritannien är 
att parterna enas om en övergångsperiod under vilken landet fortsatt är 
EU-medlem. En överenskommelse lär dock ske i sista stund och sannolikt 
måste britterna ge efter för EU:s krav. Förutsatt att EU-utträdet sker under 
ordnade former och med en inflation som envist biter sig fast över målet så 
väntas Bank of England åter höja räntan redan i år.
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Japan God global tillväxt och expansiv penningpolitik gör att tillväxten 
kommer att ligga kvar över den potentiella under 2018–2019. Såväl ex-
porten som investeringsnivån kommer att vara gynnsamma, och konsum-
tionen bör ta fart när reallönerna börjar stiga. Jämfört med 2017 kommer 
tillväxten dock att dämpas på grund av kapacitetsbegränsningar. Under 
2019 påverkas detaljhandeln av en planerad momshöjning. Inflationen 
börjar långsamt stiga mot centralbankens mål, även om den ännu inte nått 
halvvägs till målet, och en räntehöjning är fortsatt avlägsen.

Kina Tillväxten stabiliserades under 2017, men kommer att sjunka gradvis 
under 2018–19. Vi tror även att renminbin stabiliseras under 2018 för att 
sedan stärkas under 2019. I samband med att exporten ökade under 2017, 
minskade Kinas behov av en svagare renminbi. På längre sikt avser Kina öka 
den globala användningen av sin valuta samt öka sina kapitalinflöden. Kinas 
ledning är därför nöjd med att renminbin har stabiliserats.

Reformer på utbudssidan, som medförde högre vinster i industrin, ledde till 
en stabilisering av den totala kredittillväxten 2017. Kommittén för finan-
siell stabilitet och utveckling höll sitt första möte i november 2017 i syfte 
att ta itu med den prioriterade uppgiften att förebygga risker. Den totala 
skuldsättningen stabiliserades 2017, skuldavvecklingen går framåt, men 
befinner sig fortfarande i ett tidigt skede. Man avser nu styra utlåningen 
mot mer produktiva sektorer. Den tidigare överhettade bostadsmarknaden 
har svalnat av.

Tillväxtmålen har justerats ner med hänvisning till ett nytt hållbarhets-
fokus. Eftersom handelsöverskottet mot USA återigen börjat uppvisa en 
uppåtgående trend, har risken för handelsspänningar förnyats. Mellanår-
svalet i USA närmar sig, där denna utveckling kan bli en valfråga. Det, liksom 
utvecklingen i Nordkorea, utgör risker för den finansiella stabiliteten i Kina. 
President Xi Jinping konsoliderade sin makt ytterligare vid kommunistpar-
tiets nittonde nationella kongress i oktober i fjol.

Indien Vi räknar med att tillväxtdämpningen under 2017 upphör och 
ökningstakten tilltar igen under 2018–19. Siffror för det tredje kvartalet 
visade att tillväxten åter tagit fart, vilket talar för att de tillfälligt negativa 
effekterna av skattereformen och sedelbytet i början av fjolåret har börjat 
mattas av. Inflationen tycks ha bottnat och Indiens centralbank lämnade 

Asien/Tillväxtmarknader – god tillväxt
I flera av de större tillväxtekonomierna börjar tillväxten komma tillbaka. Kinas 
tillväxt stabiliseras i närheten av det nya tillväxtmålet. I Brasilien och Ryssland 
fortsätter den ekonomiska återhämtningen. I Japan växer ekonomin fortsatt 
i god takt, men dämpas under 2018–2019. De tillfälligt negativa effekterna på 
indisk tillväxt, som följde med de reformer som genomfördes under 2017, ser 
ut att klinga av. En förnyad handelskonflikt mellan USA och Kina, situationen i 
Nordkorea samt den finansiella instabiliteten i Kina utgör risker. 

Tillväxten kommer att dämpas 
under 2019 jämfört med 2017

Tillväxten stabiliseras i Kina med 
nytt hållbarhetsfokus, men finan-
siell instabilitet utgör fortsatt en 
risk 

Tillväxten återvänder i Indien ef-
ter negativa effekter av reformer 
under 2017, men kredittillväxten 
är fortsatt svag
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Återhämtningen i Ryssland 
avstannade under andra halvåret 
2017, men tar ny fart under 2018

Återhämtning pågår i Brasilien, 
men valet i oktober utgör en risk 
för tillväxten

därför styrräntan oförändrad vid sitt senaste möte i december. På uppsidan 
finns den plan som regeringen lade fram i oktober i fjol, med målet att reka-
pitalisera den i grunden svaga banksektorn. Förhoppningen är att man ska 
komma till rätta med den begränsade utlåningskapaciteten och den svaga 
kredittillväxten. Kreditvärderingsinstitutet Moody’s höjde dessutom ovän-
tat Indiens kreditbetyg med ett steg i november. På nedsidan påträffas det 
stigande oljepriset som försvagar Indiens bytesförhållande.

Tillväxten accelererar i flertalet tillväxtländer, stabilisering i Kina
Real BNP-tillväxt, nationell valuta, år/år, procent

-10

-5

0

5

10

15
20

08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

Brasilien Kina Indien Japan Ryssland  
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Brasilien Vi tror att den återhämtning som började under 2017 med stöd 
från stigande råvarupriser kommer att fortsätta under 2018–2019. Expor-
ten vände uppåt 2017, vilket stärkte produktionen i industrin och tillväxten. 
Samtidigt har nedskärningar som syftar till att komma till rätta med de 
offentliga skulderna försvagat hushållen i en ekonomi med hög arbetslös-
het och sjunkande löner. Den låga inflationen har dock gjort att reallönerna 
stigit, vilket gett visst stöd åt hushållens konsumtion. Totalt sett har den 
inhemska efterfrågan dock försvagats, med följden att investeringsnivån 
sjunkit. För att motverka den låga inflationen och ge den svaga ekonomin 
draghjälp i återhämtningen sänkte centralbanken sin styrränta med 6,75 
procentenheter under 2017. Det politiska läget är fortfarande turbulent till 
följd av ledande politikers inblandning i korruptionsskandaler. Detta fort-
sätter att sakta ner viktiga reformer, t.ex. den avgörande pensionsrefor-
men, som är nödvändiga för att klara målet för budgetunderskottet. Inför 
valet i oktober blir det förmodligen ännu svårare att genomföra nödvändiga 
och effektiva reformer, vilket utgör en risk mot tillväxten.

Ryssland Återhämtningen avstannade under andra halvåret 2017, främst 
på grund av en svag tillverkningssektor. Därför har vi sänkt prognosen 
för den reala tillväxten 2017 från 2 procent till 1,6 procent, men står fast 
vid 2–2,3 procent tillväxt 2018–2019. Andra sektorer förbättras gradvis: 
byggsektorn bottnar ut, investeringarna fortsätter återhämtas, och den 
stramare arbetsmarknaden ger detaljhandeln draghjälp. Med en historiskt 
låg inflation kommer centralbanken att fortsätta sänka räntan från 7,75 
procent till 6 procent till slutet av 2018. Problemen i banksektorn har hittills 
bara marginellt påverkat andra sektorer. Se upp för eventuellt nya indivi-
duellt riktade sanktioner från USA. Putin förutses bli omvald som president 
– inga förändringar i utrikespolitiken är därför sannolika. 
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Förutsättningarna för en stark tillväxt är kortsiktigt fortsatt goda. Syssel-
sättningen fortsätter att öka, finanspolitiken är expansiv med omfattande 
satsningar på främst barnfamiljer och pensionärer och omvärldskonjunktu-
ren har stärkts, inte minst i Europa. Det talar för att tillväxttakten i år ligger 
kvar på höga nivåer, även om bostadsinvesteringarna väntas avta.

Den senaste tidens lägre bostadspriser och en allmän osäkerhet om 
bostadsmarknaden väntas fortsätta. Högt utbud av nyproduktion under 
2018 och nya amorteringskrav påverkar främst storstadregionerna där 
priserna kan falla ytterligare, framför allt på bostadsrätter. En god ökning 
i disponibelinkomster och en stark arbetsmarknad gör att vi förväntar oss 
att bostadspriserna för landet som helhet stabiliseras under 2018. För villor 
utanför storstadsregionerna förväntar vi oss i år en svag prisuppgång. 

Ekonomin mjuklandar tack vare stark omvärld
Bidrag till BNP-tillväxt från olika komponenter och faktisk BNP
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Källa: Swedbank Analys & Macrobond

En dämpad bostadsmarknad påverkar BNP-tillväxten genom färre påbörja-
de bostäder. Nedgången i bostadsinvesteringarna mildras dock av ombygg-
nadsinvesteringar och av att påbörjade projekt, som inleddes 2016–2017, 
vanligtvis slutförs, vilket generar investeringar under hela byggtiden. 
Därför är det först 2019 som vi lär se effekten i BNP av en lägre nybyggna-

Sverige mjuklandar tack vara stark omvärld

Fjolåret avslutades med positiva konjunktursignaler från omvärlden och 
tilltagande global tillväxt som gynnar Sverige. Industriproduktionen har tagit 
fart samtidigt som tjänstesektorn fortsätter starkt. Efter flera år av fokus på 
omvärlden riktar vi nu blicken mot hemmaplan. Kommer en första räntehöjning 
från Riksbanken under året? Hur utvecklar sig svensk bostadsmarknad? År 2018 
är dessutom valår – hur kommer det att påverka finansiella marknader och 
ekonomin?

Svensk ekonomi starkt rustad 
och en markant inbromsning av 
bostadsinvesteringar väntas inte 
få signifikant effekt i år

Dämpade bostadsinvesteringar 
kompenseras av goda investering-
ar inom näringsliv och offentlig 
sektor

p.
e.
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Exporten växlar upp tack vare 
förbättrad global efterfrågan och 
fördelaktig varusammansättning

Hushållens glansdagar är ännu 
inte över – god disponibel in-
komstutveckling bl.a. tack vare 
stigande sysselsättning

Inre och yttre säkerhet, utbildning 
och sjukvård några av huvud- 
punkterna i årets riksdagsval

tionstakt. Vi uppskattar att bostadsinvesteringarna då minskar med drygt2 
procent i årstakt. Vändningen i världsekonomin tajmar således svensk eko-
nomi bra, inte minst då det stödjer näringslivets investeringar som redan i 
fjol växlade upp – en utveckling vi tror fortsätter.

Näringslivets investeringar tar över stafettpinnen från bostäder
Investeringsandel per sektor, årsdata
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Källa: Swedbank Analys & Macrobond

En starkare omvärldskonjunktur och en fördelaktig varusammansättning i 
svensk export med tyngdpunkt mot investerings- och insatsvaror bor-
gar även för en högre exporttillväxt 2018. Både i år och nästa år anses 
utrikeshandeln bidra positivt till BNP då exporten ökar inom flera branscher 
samtidigt som inhemsk efterfrågan dämpas. Utmaningen för exportindu-
strin blir att möta nästa års sannolikt högre enhetsarbetskostnader och en 
något starkare krona då dessa försämrar företagens konkurrenskraft. 

I höstbudgeten riktades bl.a. satsningar mot pensionärer och barnfamiljer, 
d.v.s. hushåll med hög konsumtionsbenägenhet. I kombination med en stark 
arbetsmarknad och en inflationstakt som stannar kring målet förutser vi en 
allmänt stark utveckling av disponibelinkomsten i år. Vi förutser en fort-
satt god tillväxt av hushållens konsumtion som växlar över till boende och 
”nödvändighetsvaror” samtidigt som tjänstekonsumtionen är stabil. Istället 
är det varaktig konsumtion som väntas ge vika då bilförsäljningen bedöms 
dämpas. Ytterligare en faktor till konsumtionens inbromsning är det mycket 
höga sparandet. Det är både stigande amorteringar, ett högt avtalsmässigt 
sparande givet arbetsmarknadens styrka och en åldrande befolkning som 
håller uppe sparandet i närtid.

Trots en expansiv finanspolitik för 2018 har vi stora överskott i offentliga 
finanser. Vi förväntar oss att de offentliga investeringarna bibehålls på 
höga nivåer då statliga investeringar stiger i takt med ökade satsningar 
inom försvaret. Därtill bidrar demografiska faktorer och en befolkningsök-
ning till fortsatt höga investeringar inom kommun och landsting. Kommu-
nerna och landstingen väntas också möta en fortsatt god konsumtionstill-
växt då de flesta från flyktingvågen 2015 nu blivit kommunplacerade. 

I september hålls riksdagsval. Opinionsundersökningar ger vid handen en 
splittrad väljarkår. Ett komplicerat parlamentariskt läge är troligt. I ljuset av 
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starka statsfinanser kan det leda till en mer expansiv finanspolitik än vad 
som ofta varit fallet direkt efter ett val. 

De senaste årens politiska turbulens i omvärlden har visat att politiska hän-
delser kan ha minst lika stor betydelse för utvecklingen på finansiella mark-
nader som ekonomisk statistik och räntebesked. Det svenska valet väntas 
dock inte bjuda på samma dramatik som det brittiska och det amerikanska 
nyss gjort. Kortsiktigt är det osannolikt att det svenska valet skulle påverka 
den ekonomiska utvecklingen eller finansiella marknader över huvudtaget. 
Istället är risken att ett svagt parlamentariskt läge gör att nödvändiga 
långsiktiga reformer uteblir. En dåligt fungerande bostadsmarknad, en 
långsam integration och ett utbilningssystem som inte matchar beho-
ven i en konkurrenskraftig ekonomi är stora utmaningar. Swedbanks nya 
”hållbarhetsindikatorer” (se sid. 22) visar tydligt att Sverige behöver öka 
reformstakten för att nå en hållbar utveckling.

Reporäntevändningen inom räckhåll
Omvärlden växer på fler cylindrar samtidigt som inhemska resurser används 
flitigt. Jämfört med den bild som Riksbanken målade upp för ett år sedan, där 
riskerna främst var negativa, så är det väsensskilt. Löneökningarna tilltog 
något i fjol och ökar ytterligare under 2018 och 2019. Tillsammans med att 
övriga arbetskostnader också stiger, samtidigt som arbetskraften endast 
marginellt blir mer produktiv, gör det att kostnaden per producerad enhet 
tilltar under kommande år. Detta tillsammans med ett högre oljepris bidrar 
till ett stigande pristryck under 2019. Vi räknar med att inflationen i slutet 
av nästa år når 2 procent efter att ha fallit tillbaka under 2018, en nedgång 
p.g.a. ett starkt jämförelseår. 

Vi tror att Riksbanken är redo att höja reporäntan även om inflationen un-
der våren temporärt ligger en bit under målet om 2 procent. En uppåtriktad 
inflationstrend tillsammans med försiktigt åtstramande globala centralban-
ker motiverar detta. Sammantaget förutser vi därför att reporäntan höjs i 
juli till -0,40 procent. I oktober väntas räntan åter höjas till -0,25 procent för 
att sedermera följas upp med tre höjningar à 25 räntepunkter under 2019.

Uppåtriktad inflationstrend
Reporäntan (%) och inflationstakten (3 m glidande medvärde)
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Källa: Swedbank Analys & Macrobond

För att uppnå en hållbar tillväxt 
behöver Sverige påskynda reform-
processen

Riksbanken gör en första ränte-
höjning i juli i år

Komplicerat parlamentariskt läge 
och svårigheter att bilda kraftfull 
regering ett troligt utfall efter 
valet
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Norge
Tillväxten i den norska ekonomin har ökat kraftigt sedan nedgången i 
oljesektorn vände. Investeringsnivån i olje- och tillverkningsindustrierna 
stabiliserades under 2017 och mycket talar nu för att den är på väg uppåt.
Att oljepriset stigit under de senaste månaderna stärker dessa utsikter. 
Stark global efterfrågan och en svag norsk krona gör att tillväxten inom 
turismen och andra exportrelaterade verksamheter kommer att fortsätta. 
Arbetslösheten sjunker, konsumenternas framtidstro stiger och hushållens 
efterfrågan har ökat trots att bostadspriserna är på väg ner. 

God tillväxt och arbetslösheten har fallit
Registrerad arbetslöshet och fastlandets BNP-tillväxt, utfall och prognos
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Källa: Swedbank Analys & Macrobond

Bostadspriserna sjönk under större delen av 2017. Prisnedgången var dock 
koncentrerad till lägenheter i Norges tre största städer, medan priserna 
i övriga delar av landet faktiskt fortsatte uppåt. Detta talar för att den 
prisutvecklingen vi sett inte är början på en bred nedgång på bostadsmark-
naden, utan snarare en följd av omfattande nybyggande och strängare 
lånevillkor. Färska siffror visar att varken försäljningen av bostäder i det 
befintliga beståndet eller kredittillväxten har påverkats nämnvärt, vilket 
tyder på att efterfrågan är fortsatt stark. 

Fortsatt ljusare i Norden
I de nordiska länderna fortsätter ljusningen i ekonomierna. Tillväxten i Norge har 
ökat trots prisnedgången på bostadsmarknaden. Danmarks ekonomi har stöd 
från hushållens efterfrågan och den allt stramare arbetsmarknaden. Förbättrad 
konkurrenskraft bidrar till exporttillväxten i Finland, medan den privata 
konsumtionen ligger fortsatt högt på bekostnad av sjunkande sparnivåer. 
Grannländerna gynnas likt Sverige av den allt starkare tillväxten i euroområdet. 

Starkare tillväxt trots prisned-
gång på bostadsmarknaden 

Prisnedgången på bostadsmark-
naden visar tecken på stabilisering 
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Goda tillväxtutsikter för dansk 
ekonomi framöver

Resursutnyttjandet ökar, men 
inga tecken på överhettning

Bostadsbyggnation i Stor-Oslo
Antal enheter, uppräknad årstakt
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Vi anser att förutsättningarna för bosatdspriserna på längre sikt är goda 
och har stöd av den positiva utvecklingen på makronivå, men i det korta 
perspektivet räknar vi med att lägenhetspriserna fortsätter att sjunka i de 
största städerna eftersom många nybyggen snart står klara. Det kommer 
att dröja innan försäljningen av nybyggda lägenheter tar fart. Aktiviteten i 
byggsektorn kommer därför att sjunka, vilket sannolikt dämpar BNP-utveck-
lingen framöver. Vi tror dock att utvecklingen inom andra sektorer kommer 
att förbli så stark att den totala BNP-tillväxten inte påverkas nämnvärt.

Danmark
Den danska ekonomin har haft en god tillväxt under de senaste åren tack 
vare hushållens konsumtion, företagsinvesteringar och ökad export. Högre 
framtidstro bland både hushåll och företag indikerar fortsatt uthållig tillväxt. 
Den ökade tillväxten i euroområdet gör att exportutsikterna är gynnsamma 
även framöver. Sysselsättningen fortsätter att öka. Den BNP-nedgång som 
rapporterades i det tredje kvartalet i fjol ser vi som tillfällig, och vi räknar med 
att tillväxten ligger kvar på 2 procent i årstakt under de närmaste åren.

Den underliggande arbetslösheten sjunker, vilket är ett tecken på ett högre 
resursutnyttjande. Tecknen på arbetskraftsbrist har blivit fler, men situa-
tionen är inte akut. Löneökningarna är måttliga precis som i många andra 
länder. Inflationen har legat under 1 procent största delen av tiden sedan 
2013, men närmade sig 1,5 procent under 2017 till följd av högre energi-
priser. Vi tror att inflationen kommer att hållas uppe då arbetsmarknaden 
stramas åt när resurserna blir allt knappare.

Bred uppgång i danska förtroendeindikatorer
Förtroende för ekonomin (nettotal)
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Lägre bostadsbyggande dämpar 
tillväxten 
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Det finns dock flera politiska frågor som den danska regeringen måste ta 
itu med för att säkra fortsatt tillväxt och stabilitet under åren som kommer. 
Om det inte ska bli nödvändigt med offentliga åtstramningar för att för-
hindra en överhettning måste utbudet av arbetskraft stimuleras. Att både 
bostadspriserna och hushållens skulder fortsätter att öka är oroande för 
den finansiella stabiliteten. Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att 
dämpa prisutvecklingen på bostäder och minska sårbarheten, men det finns 
mer att göra i form av beskattning, värderingssystem och nya låneregler. 

Finland 
Under 2017 ökade tillväxten i Finland till 3,1 procent, vilket var den högsta 
takten på nio år. De finska företagens produktionskapacitet och omsätt-
ning har ökat. Det förbättrade konkurrensläget och den starkare efterfrå-
gan från utlandet ger samtidigt draghjälp åt exporten. Efterfrågan från 
Finlands viktigaste handelspartner planade visserligen ut efter toppnivån 
i fjol, men förväntas förbli relativt stark även under 2018, vilket ger goda 
tillväxtmöjligheter i exportsektorn. Den ökade orderingången till tillverk-
ningsföretagen bekräftar att exporten fortsätter att öka, åtminstone på 
kort sikt. 

Investeringsökningen i byggsektorn tappar fart, medan utländsk efter-
frågan, utökad produktion och stora industriprojekt gör att de privata 
investeringarna fortsätter att öka. Den privata konsumtionen har stigit 
på bekostnad av att hushållen minskat sitt sparande. Högre framtidstro 
bland konsumenterna, en gradvis stigande sysselsättning och sjunkande 
arbetslöshetsnivå väntas hålla uppe hushållens konsumtion i år. Under 
2019 kommer den dock att mattas när löneutvecklingen blir måttligare och 
inflationen så småningom börjar tar fart. 

Förbättrad priskonkurrens har bidragit till exporttillväxten
Årlig tillväxttakt, procent
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Källa: Swedbank Analys & Macrobond

Enligt vår prognos kommer Finlands BNP-tillväxt att växla ner från 2,5 
procent 2018 till 1,9 procent 2019. Stark tillväxt och omfattande reformer 
bidrar till att minska både landets statsskuld och budgetunderskott under 
de närmaste åren. Samtidigt kommer befolkningens åldrande att medföra 
ökade utgifter, vilket blir en stor utmaning för de offentliga finanserna på 
längre sikt.

Flera politiska frågor måste lösas 
för att säkra fortsatt tillväxt och 
stabilitet

Fortsatt gynnsamma utsikter för 
Finlands export under 2018

Fortsatt god ökning av den priva-
ta konsumtionen 2018

Utmaningar för Finlands offentli-
ga ekonomi i det längre perspek-
tivet



Stark efterfrågan och högre 
investeringar bidrar till produkti-
vitetsökningen
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Estland
Tillväxten i Estlands ekonomi steg till 4,4 procent under 2017, vilket var 
den högsta nivån sedan 2011. Tillväxten skedde på bred front och hade 
draghjälp från såväl utländsk som inhemsk efterfrågan. Den högre aktivi-
tetsnivån i ekonomin har lett till större efterfrågan på arbetskraft men brist 
på arbetskraft är ett växande problem. 

Vi bedömer att BNP-tillväxten kommer att vara fortsatt stark under 2018 
med en uppgång på 4 procent, där ökad export är en viktig del. Den offentli-
ga sektorn kommer samtidigt att öka sina investeringar med stöd från EU:s 
strukturfonder. I det här skedet av konjunkturcykeln är den finanspolitiska 
stimulansen dock feltajmad. 

Ekonomisk tillväxt väntas växla ner
Bidrag till kalenderjusterad BNP-tillväxt, p.e.
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Stark efterfrågan och högre investeringar bidrar till en produktivitetsök-
ning. Även om den strama arbetsmarknaden gör att lönerna fortsätter stiga 
i snabb takt så kan nya inkomstskatteregler dämpa löneförväntningarna. 
Vi tror därför att produktiviteten ökar mer än lönerna under både 2018 och 
2019. Det kommer att stärka de estniska företagens lönsamhet och dämpa 
försämringen av deras förmåga att konkurrera med priset i utrikeshandeln. 
Hushållens ekonomiska situation väntas förbli god. Högre inkomster efter 
skatt gör att hushållens genomsnittliga köpkraft stiger, vilket bör ge en 
skjuts åt den privata konsumtionen under 2018.

Estlands tillväxt var den högsta 
på fem år under 2017

BNP-tillväxten fortsatt stark 
under 2018

Baltikum – toppen passerad, men fortsatt  
god tillväxt 
Den baltiska ekonomin har förmodligen passerat tillväxttoppen i den här konjunk-
turcykeln. Tillväxten kommer dock att ligga över den potentiella även i år för att 
sedan mattas av till en mer hållbar nivå under 2019. Export och investeringar har 
fortsatt draghjälp från stark efterfrågan i omvärlden. Arbetsmarknaderna blir allt 
stramare, men högre produktivitet kan delvis väga upp de kraftigt stigande löne-
kostnaderna för arbetsgivarna. Högre råvarupriser och inhemska skattehöjningar 
har tillsammans med löneökningarna gjort att inflationen tagit fart.
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Den breda uppgången fortsätter, 
nu med inhemsk efterfrågan som 
främsta draglok

Inflationen väntas avta under de 
kommande åren

Stora investeringar för att klara 
den strama arbetsmarknaden och 
kompensera för tidigare brister

Vår prognos är att BNP-tillväxten minskar till 3 procent 2019, främst på 
grund av cykliska faktorer. Den estniska ekonomins öppenhet gör att de 
största riskerna på nedsidan i vårt basscenario är kopplade till externa 
faktorer.

Inflationen väntas avta under de kommande åren. Under 2017 steg kon-
sumentpriserna med hela 3,4 procent till följd av högre råvarupriser, höjda 
punktskattesatser och stark löneutveckling. Vi bedömer att inflationstak-
ten mattas till 3 procent under 2018 och 2,5 procent under 2019 eftersom 
effekten av de indirekta skatterna avtar och den prisdrivande påverkan från 
omvärlden försvagas.

Lettland
Den starka konjunkturuppgången fortsatte under 2017 och in på 2018. 
Toppen nåddes i det tredje kvartalet, då BNP ökade med hela 5,8 procent 
i årstakt. Det positiva produktionsgap som uppstått präglar framför allt 
arbetsmarknaden. Framtidstron är stark över hela linjen. I takt med att 
konjunkturen mognar kommer tillväxten att slå av på takten, men den är 
fortsatt stark under 2018–19 och kommer att ligga över den medellångsik-
tiga potentiella tillväxten om 2,5–3 procent. 

Investeringsåterhämtningen bidrar till tillväxten
Årlig tillväxt av real BNP och dess komponenter, procent
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Alla tunga sektorer växer, med undantag för en tillfällig nedgång inom fi-
nanstjänster (en minskning av utländska kunder till följd av strängare regler 
för kundkännedom och för att motverka penningtvätt) och jordbruk som 
drabbats av kraftiga skyfall. Stark global efterfrågan gör att utsikterna 
för exporten av varor och tjänster generellt är goda, och vi räknar med att 
exportvolymerna ökar med 4–4,5 procent under 2018 och 2019.

De fasta bruttoinvesteringarna har ökat med hela 20 procent. Ungefär en 
tredjedel kan dock förklaras med att Air Baltic föryngrat sin flygplansflotta, 
så den underliggande investeringsökningen är mindre iögonfallande. Men 
ett högt kapacitetsutnyttjande, inflödet av EU-medel och uppsvinget för 
bolån gör att investeringsökningen blir tvåsiffrig även i år och nästa år. 
Byggsektorn var den bransch som hade snabbast tillväxt under 2017, och 
så blir det även 2018. 

Efterfrågan på arbetskraft ökar, samtidigt som negativa demografiska 
trender och matchningsproblem gör att arbetskraftsutbudet minskar. Ar-



Avmattning efter tillväxttoppen 
på 3,8 procent 2017

Demografiska faktorer drar ner 
hushållens konsumtion, men pro-
blemet med utvandring minskar

Stram arbetsmarknad och kon-
junkturförstärkande finanspolitik 
stimulerar konsumtionen
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betsmarknaden förblir således den svaga punkten i konjunkturcykeln. Under 
2017 följdes löneökningarna åt av produktivitetsökningar, men dessa kom-
mer knappast att kunna fortsätta öka i samma takt och risken för försämrad 
konkurrenskraft ökar gradvis. Samtidigt ger den stramare arbetsmarknaden 
stöd åt privat konsumtion, som får en skjuts av höjda minimilöner under 
2018 och sänkt skatt på arbete. Finanspolitiken är svagt expansiv eftersom 
politikerna förbereder sig inför valet i oktober 2018. Vi förutser inte några 
större förändringar i den ekonomiska politiken efter valet. I dagsläget finns 
inga stora obalanser och den starka tillväxten ser ut att fortsätta. 

Litauen
Ekonomin i Litauen var fortsatt stabil i slutet av 2017 och tillväxttakten 
estimeras till 3,8 procent. Det som framför allt lyfte tillväxten både under 
sista kvartalet och under året som helhet var exporten, som totalt ökade 
med 12 procent där tjänsteexporten ökade med hela 20 procent. 

Investeringsnivån 2017 ökade i lite lägre takt, ca 7 procent, vilket ändå var 
en fin återhämtning efter nedgången året innan. Den nedåtgående trenden 
för de offentliga investeringarna verkar ha vänt och de ökade med 25 
procent under det tredje kvartalet ifjol. Även under 2018 förväntas investe-
ringarna bidra positivt till BNP-tillväxten.

Tillväxten har nått toppen och börjar mattas av
Bidrag till BNP-tillväxt från olika komponenter och faktisk BNP, p.e.
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Hushållens konsumtion ökade med uppskattningsvis 4 procent i fjol. Även 
om konsumtionsökningen avtog något under andra halvåret väntas den 
hålla ungefär samma takt i år. Hushållens samlade konsumtion dämpas av 
den negativa demografiska utvecklingen där bl.a. folkmängden minskade 
med 40 000 personer under förra året. De enskilda hushållen klarar sig dock 
mestadels bra då lönerna ökade med i genomsnitt 8 procent under 2017. 
Utvandringen verkar minska samtidigt som invandringen ökar. I december 
2017 var invandringen faktiskt större än utvandringen för första gången 
sedan millennieskiftet. Det kan ha varit tillfälligt, men nettoutvandringen 
är hur som helst inte ett lika stort problem som tidigare.

Ekonomin som helhet är i balans och motståndskraften är god. Ett över-
skott i både budget- och handelsbalans och en bytesbalans i balans bådar 
gott för framtiden. Skuldkvoten i den privata sektorn är väldigt låg, och 
såväl husköpkraften som andra indikatorer visar att det inte finns några 
bubblor på bostadsmarknaden. 



VALUTA- OCH RÄNTEPROGNOSER

20

Centralbankerna fortsätter försiktig normalisering av  
penningpolitiken 
Den amerikanska centralbanken har börjat normalisera sin penningpolitik 
genom att höja styrräntan med hittills 125 punkter från bottennivån. 
Samtidigt har banken börjat minska sina obligationsinnehav. Vi räknar med 
att den utvecklingen fortsätter under den närmaste tiden. Eftersom Fed:s 
räntesättande kommitté (FOMC) nu har en något mer ”hökaktig” samman-
sättning bedömer vi dock att räntehöjningarna blir en aning mer offensiva 
under andra halvåret än vad vi tidigare räknat med. Att inflationen kryper 
uppåt, om än svagt, är något som Fed kommer att följa noga, precis som den 
strama arbetsmarknaden. Den högre tillväxttakten i euroområdet kommer 
att göra även den Europeiska centralbanken lite mer vaksam och vi räknar 
med att ECB avslutar sina nettoköp av obligationer efter september. Pen-
ningpolitiken i euroområdet kommer dock att förbli expansiv. Inflationen 
och styrkan i återhämtningen kommer att stå i fokus för ECB, liksom eurons 
växelkurs. Riksbanken kommer även fortsättningsvis att bevaka kronkur-
sens utveckling. Vi räknar dock med en första reporäntehöjning i mitten av 
2018. En första försiktig höjning på 10 punkter följs av ytterligare en höj-
ning i oktober på 15 punkter så att reporäntan vid årets slut ligger på -0,25 
procent. Sedan följer tre höjningar om vardera 25 punkter under nästa år.

Penningpolitiken sätter tonen på räntemarknaderna 
Under de närmaste åren kommer de långa räntornas utveckling att avgöras 
av i vilken takt centralbankerna normaliserar penningpolitiken. I det korta 
perspektivet räknar vi med brantare avkastningskurvor, eftersom de korta 
räntorna är mer kopplade till styrräntorna. När dessa så småningom höjs 
räknar vi med att avkastningskurvorna åter flackar. Den tidplan centralban-
kerna följer för normaliseringen kommer att spela stor roll för ländersprea-
dar och avkastningskurvornas utveckling. De långa räntorna kommer dock 
att förbli låga i historisk jämförelse under hela prognosperioden. De svenska 
statsobligationsräntorna kommer också att hållas nere av att statens 
upplåningsbehov är litet samt att mängden utestående obligationer är 
begränsad. De politiska riskerna i Europa minskade under 2017 och konjunk-
turuppgången tog fart under andra halvåret. politisk risk kvarstår dock som 
en viktig faktor i marknaden och kan leda till vidgade länderspreadar i den 
europeiska periferin.

Skillnader i styrränta och korta marknadsräntor påverkar  
valutakurserna
Penningpolitiken förblir den viktigaste faktorn även för valutamarkna-
derna. Under den närmaste tiden kommer ränteskillnaden att ge stöd åt 
dollarn, men den starka utvecklingen i eurozonen och ECB:s något mer hök-
aktiga hållning begränsar nedsidan för euron. På längre sikt tror vi att euron 
stärks gentemot de flesta valutorna. Eftersom Riksbanken snart börjar höja 
reporäntan förväntar vi oss också att den svenska kronan stärks mot vikti-
ga handelspartners valutor. Den norska kronan kommer att stabiliseras den 

Räntor och valutakurser
Riktningen för penningpolitiken är tydlig och en normalisering har påbörjats. 
Denna väntas fortsätta under kommande år, vilket påverkar både räntor och 
växelkurser. Räntorna stiger och såväl kronan som euron stärks successivt.

Riksbanken går varsamt fram då 
räntehöjningarna inleds

Stigande långräntor men räntorna 
förblir låga i ett historiskt per-
spektiv

Gradvis förstärkning av kronan 
och euron



Högre oljepriser när efterfrågan 
stiger

närmaste tiden med stöd av ett högre oljepris och en mer stabil bostads-
marknad. Osäkerheten kring Brexitförhandlingarna förmörkar utsikterna 
för det brittiska pundet, och periodvis kan stora kursrörelser uppstå. Vidare 
räknar vi med att högre global tillväxt och stigande råvarupriser stärker 
tillväxtmarknadernas valutor. 

Råvarumarknader
Oljemarknaden kom i balans i fjol och lagernivåerna fortsätter att minska. 
En starkare global efterfrågan och fortsatta produktionsbegränsningar 
inom Opec och i Ryssland har fått oljepriset att stiga till nästan 70 dollar per 
fat. Ökade spänningar i Mellanöstern har också bidragit. Vi har justerat upp 
vår prognos för oljepriset på kort sikt, men inte fullt lika mycket på medel-
lång sikt eftersom USA:s oljeproduktion tagit fart och landets export ökar 
kraftigt. Samtidigt har investeringarna i konventionell produktion minskat 
och produktionsbortfallet kan bli större än förväntat.

Ränte- och valutaprognos

Utfall Prognos
2018

18 JAN
2018

30 JUN
2018

31 DEC
2019

30 JUN
2019

31 DEC

Styrräntor (%)

Federal Reserve, USA 1/ 1,50 1,75 2,25 2,50 2,50 

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

Bank of England 0,50 0,50 0,75 1,00 1,25 

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

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

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

Statsobligationsräntor (%)

Sverige 2 år -0,34 -0,10 0,35 0,70 0,90 

Sverige 5 år 0,26 0,65 1,25 1,45 1,55 

Sverige 10 år 0,86 1,15 1,60 1,90 2,00 

Tyskland 2 år -0,59 -0,45 -0,10 0,35 0,65 

Tyskland 5 år -0,12 0,10 0,60 1,05 1,35 

Tyskland 10 år 0,52 0,80 1,20 1,65 1,85 

USA 2 år 2,05 2,20 2,60 2,65 2,65 

USA 5 år 2,43 2,75 3,00 3,10 3,10 

USA 10 år 2,62 3,00 3,20 3,30 3,30 

Växelkurser

EUR/USD 1,22 1,20 1,22 1,24 1,25 

EUR/SEK 9,81 9,50 9,35 9,25 9,10 

USD/SEK 8,03 7,92 7,66 7,46 7,28 

KIX (SEK) 3/ 112,8 109,6 107,4 106,1 105,7

EUR/NOK 9,60 9,41 9,17 9,07 9,01 

NOK/SEK 1,02 1,01 1,02 1,02 1,01 

EUR/GBP 0,88 0,92 0,94 0,94 0,92 

USD/CNY 6,44 6,60 6,55 6,60 6,50 

USD/JPY 110,3 115,0 115,0 120,0 115,0

USD/RUB 56,8 55,0 53,0 51,0 50,0
1/ Övre intervallet
2/ Refi räntan 
3/ Handelsvägt valutakursindex (“kronindex”). Ett högre värde på index betyder att kronan har 
försvagats.

Källa: Macrobond & Swedbank
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FÖRDJUPNING

Hållbara företag börjar bli norm världen över. Efterfrågan på miljövänliga 
produkter och tjänster liksom socialt ansvarstagande investeringar ökar, 
framförallt bland den yngre generationen. Nya regelverk och internationel-
la överenskommelser (tex. Parisavtalet avseende klimatet) bidrar också till 
den utvecklingen. Allt detta skapar nya affärs- och investeringsmöjligheter 
i många branscher. Förnybar energikapacitet ökar, elbilar är på frammarsch 
och nya finansiella instrument utvecklas. 

För att bedöma långsiktig hållbar utveckling i Sverige och Baltikum samt 
kunna avgöra var det finns störst potential för förbättring, utgår vi från 
FN:s 17 Globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030. Vi har valt ut 
40 indikatorer som representerar 14 av de 17 globala målen och delat in 
dem i fyra hållbarhetskategorier: hållbar tillväxt på medellång sikt, social 
inkludering, miljöskydd och styrning. För att bedöma och jämföra fram-
stegen inom dessa områden mäter vi, för varje indikator enskilt, ländernas 
position i förhållande till den nittionde eller tionde percentilen (beroende 
på om målet gäller ett tak eller en tröskel) för EU-28 år 2015. Vi beräknar 
den genomsnittliga procentuella måluppfyllelsen för var och en av de fyra 
kategorierna. Länderna tilldelas ett trafikljus utifrån hur troligt det är att de 
kan nå riktvärdena till år 2030. På så sätt får vi en bild av inom vilka områ-
den det behövs störst insatser och var det finns störst möjligheter. En mer 
detaljerad metodbeskrivning och analys finns i vår makrofokus på www.
swedbank.se/insikt.

Swedbanks hållbarhetsindikatorer
Swedbank har utvecklat hållbarhetsindikatorer för att mäta framstegen mot målen 
i Agenda 2030. Syftet är att stötta verksamhet med inriktning på ESG-kriterier 
(miljö, socialt ansvar och styrning) samt att identifiera styrkor och svagheter i 
Sverige och de baltiska länderna. I Sverige och Baltikum finns en stor outnyttjad 
potential på hållbarhetsområdet, exempelvis i arbetet mot ett renare och mer 
energieffektivt samhälle. Vi konstaterar att Sverige måste öka reformtakten för 
att behålla ledningen i Europa, medan det för de baltiska länderna återstår mycket 
arbete för att komma ikapp.

Fokus på hållbar utveckling skapar 
många affärsmöjligheter

FN:s globala mål en utgångspunkt 
för att bedöma hållbar utveckling
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Framsteg mot FN:s globala hållbarhetsmål, procent av riktmärke*
Estland Lettland Litauen Sverige

Förutsättningar för hållbar tillväxt på medellång sikt1/ 71 61 64 90

Social inkludering2/ 56 55 55 89

Miljöskydd3/ 58 72 70 82

Styrning och institutioner4/ 70 51 62 97

Nedåtgående/stabil trend under senaste 5 åren (4 år för styrning och institutioner) – ↓

* Riktmärket är den 90/10 percentilen av EU 28 år 2015. Totalt 40 indikatorer som representerar 14 av 17 globala hållbarhetsmål, aggrege-
rade över fyra kategorier. Gränsvärden för trafikljus – Sverige: >90 procent för grön, 70–90 procent för gul, Baltikum: >80 procent för grön, 
60–80 procent för gul

1/ SDG-målen #4, 8 och 9: utbildning, arbetskraftsdeltagande och sysselsättning samt innovationer
2/ SDG-målen #1, 3, 5 och 10: fattigdom, hälsa, jämställdhet och ojämlikhet
3/ SDG-målen #6, 7, 11, 12 och 13: förnybar energi, energiintensitet , hållbara städer, avfallsgenerering och växthusgasutsläpp
4/ SDG-målen #16 och 17: institutionellt förtroende, rättssäkerhet, uppfattning om korruption, välfungerande marknadsreglering, penning- 

tvätt och offentligt utvecklingsbistånd



.
Företagen upplever ökad konkurrenspress (hållbarhet ingår i ett konkur-
renskraftigt erbjudande) och tilltagande politiska påtryckningar (hållbar-
hetsrapportering). Några av de potentiella fördelarna med att integrera 
hållbarhet i verksamheten (bl.a. via mätning av hållbarhetsrelaterade 
resultat) är följande:

 ◊ Besparingar (t.ex. inom energi) och bättre riskhantering (skadestånds-
krav och ryktesrisk)

 ◊ Innovations- och produktivitetstillväxt som ger lägre kostnader och 
högre intäkter (via nya marknader, produktutveckling) 

 ◊ Möjlighet att utveckla och behålla talanger (nöjda och engagerade med-
arbetare, lika möjligheter)

Möjligheter är dock förenade med risker. Den nödvändiga omställningen till 
en koldioxidsnål ekonomi omfördelar resurser och omvärderar tillgångar. 
Då kan nya risker uppstå för den finansiella stabiliteten och nya relaterade 
utmaningar kan tillkomma för tillsynsmyndigheter och centralbanker. Därtill 
kan utmaningar uppstå i uppdraget att utveckla ett lämpligt ramverk för 
att finansiera övergången. Övergången i sig kan inte heller tas för given – 
utsläppsmålen för att dämpa klimatförändringarna är ambitiösa och vi har 
redan fått bakslag (exempelvis Trumps tillbakadragande från Parisavtalet).

Hållbarhetsindikatorerna visar att Sverige måste öka reformtakten för 
att behålla ledningen bland ledarna i Europa. Tre av de fyra trafikljusen är 
gula, och det enda gröna trafikljuset – styrning – uppvisar en negativ trend. 
Sverige ligger högt i fråga om social inkludering, men när det gäller risk för 
fattigdom har situationen försämrats på senare år. I tillväxtkategorin är 
utbildningsområdet en utmaning, här ligger Sverige till och med efter några 
av de baltiska länderna för vissa indikatorer. När det gäller miljöskydd är 
förbättringsbehovet som störst inom resursproduktivitet och avfallsgene-
rering. 

De baltiska länderna har en längre väg att gå än Sverige. Under de senaste 
fem åren har man dock gjort anmärkningsvärda framsteg inom alla områden 
utom social inkludering, främst tack vare ekonomiernas återhämtning en 
finanskrisen. Länderna skiljer sig mest åt i kategorin styrning, och minst åt 
i kategorin social inkludering, där även de minsta framstegen mot målupp-
fyllelse gjorts. Bristande jämställdhet tycks vara en större utmaning för 
Estland, medan Lettland och Litauen har större problem med inkomst-
klyftor, risk för fattigdom och mödradödlighet. I tillväxtkategorin är det 
innovationer och livslångt lärande för vuxna som är de mest angelägna 
aspekterna för Lettland och Litauen, medan antalet patent i Estland är 
mycket lågt trots högre FoU-investeringar. På grund av sin förorenande 
skifferoljeindustri ligger Estland sämst till gällande flera av indikatorerna i 
miljöskyddskategorin.

Sammantaget visar Swedbanks hållbarhetsindikatorer att stat, civilsamhäl-
let och företagssektorn gemensamt behöver arbeta för ett starkare miljö-
skydd och god social sammanhållning för att nå Agenda 2030. Långsiktigt 
hållbar ekonomisk utveckling går hand i hand med bättre förutsättningar för 
en god miljö, social sammanhållning och starka demokratiska institutioner. 

FÖRDJUPNING

Störst potential inom miljöskydd 
i Sverige

Störst potential inom social 
inkludering i Litauen, miljöskydd i 
Estland och styrning i Lettland
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Det makroekonomiska klimatet är gynnsamt i både Sverige och Norge. 
Världsekonomin präglas av en synkroniserad konjunkturuppgång, vilket är 
till godo för de nordiska länderna. Starka arbetsmarknader och expansiv 
finans- och penningpolitik talar för tydligt stigande disponibelinkomster. 
Såväl konsumentförtroendet som konsumtionstillväxten ligger fortsatt 
högt. Som andel av inkomsten är räntebördan historiskt låg, och trots att 
hushållen i mycket stor utsträckning har bolån med rörliga räntor kommer 
ränteutgifterna att förbli låga även när räntorna förväntas börja stiga 
framöver. Banktillsynen i båda länderna är god, och bankerna har god 
kapitaltäckning och i regel sunda utlåningsrutiner. Dessutom ger starka 
statsfinanser i båda länderna möjlighet att stötta ekonomin om så behövs. 

Avmattningen på bostadsmarknaderna i Sverige och Norge är således inte 
en följd av minskad fundamental efterfrågan. Nedgången beror istället 
främst på det ökade utbudet och de strängare makrotillsynsåtgärderna 
som begränsar bolånen. Därför märks avmattningen främst i storstadsom-
rådena, där det har byggts många nya bostäder – i synnerhet lägenheter 
– och där hushållens skuldkvot är som högst. I Oslo har priserna sjunkit mer 
än 11 procent och i Stockholm har BR-priserna fallit 10 procent från den 
säsongsjusterade toppnivån. Swedbanks prognos är att bostadspriserna 
kommer att stabiliseras i både Norge och Sverige som helhet under 2018. 
Det finns dock en risk att den nuvarande gynnsamma omvärlden försämras. 
Därför är det viktigt att bedöma riskerna på de nordiska marknaderna. 

En kraftig avmattning på bostadsmarknaden kan få allvarliga konsekvenser 
för makroekonomin främst genom tre kanaler. För det första kan sjunkande 
värden på bostäder, som utgör säkerhet för bostadslån, påverka bankerna 
och leda till att dessa stramar åt sin kreditgivning. För det andra kan osäker-
heten kring prisutvecklingen leda till minskade bostadsinvesteringar, med 
såväl direkta som indirekta följder. För det tredje kan hushållen välja att 
skära ner sin konsumtion för att istället öka sitt sparande.

Till att börja med framstår risken för att bostadsmarknaden genom den 
traditionella bankkanalen påverkar den reala ekonomin som begränsad i 
båda länderna. Under de senaste åren har däremot myndigheterna i de båda 
länderna skärpt regleringen av banksektorn, bland annat genom makrotill-
synsåtgärder som direkt begränsar bolån. Norge stramade åt villkoren för 
bolån i början av 2017. I Sverige träder strängare amorteringskrav baseras 

Svensk och norsk bostadsmarknad – en jämförelse 

Efter flera år med kraftigt stigande bostadspriser vände utvecklingen i både Norge 
och Sverige under 2017. Vi förväntar oss att det stora utbudet av nya bostäder 
och strängare bolåneregleringar kommer att fortsätta dämpa prisutvecklingen 
på bostäder i år. Men konjunkturen är stark och påverkan på realekonomin blir 
därför begränsad i båda länderna. Idag gynnsamma omvärldsfaktorer kan dock 
försämras. Den norska ekonomin framstår som något mer sårbar än den svenska 
om man ser till de risker som finns. 

Förändrat jämviktsläge genom 
stort utbud av bostäder i båda 
länderna

Starka banksystem har stabilise-
rande verkan, men makrotillsyns-
åtgärder kan få oönskade effekter 
på kort sikt
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på hushållens skuldkvot snart i kraft. Dessa förändringar kan kvalitativt ses 
som en kreditåtstramning eftersom hushållen inte i lika stor utsträckning 
som tidigare kan låna till bostaden, trots att de har råd med de löpande 
kostnaderna. Restriktionerna får kännbara effekter i båda länderna, i 
synnerhet i storstadsområdena. Men begränsningarna i Norge kan ses som 
hårdare eftersom man infört bindande gränser istället för att endast för-
ändra incitamenten. Därför ses risken för påverkan på den norska ekonomin 
som större. Krav på 40 procents kontantinsats vid köp av andrabostad i 
Osloregionen har även dämpat trenden att köpa bostäder för uthyrning, 
vilket tidigare drivit på prisutvecklingen på bostäder där. 

För det andra har bostadsbyggandet varit en viktig tillväxtmotor i båda 
länderna under senare år. I Norge byggs fler bostäder nu än någon gång 
under de senaste 30 åren, och i Sverige har byggandet nära tredubblats på 
fyra år med stor koncentration till lägenheter. Swedbanks prognos är att 
nybyggnationen saktar ner i bägge länderna till följd av att försäljningen 
går trögare och av begränsad kapacitet inom byggindustrin. Oro för över-
utbud och för riskerna med att köpa bostad på en marknad med fallande 
priser kan förstärka avmattningen. Bostadsinvesteringarnas bidrag till BNP 
minskar därmed framöver. En viktig skillnad mellan länderna är dock att en 
mycket större andel av norska hushåll äger sin bostad. I Sverige är istället 
hyresmarknaden mycket större: 62 procent av samtliga lägenheter (inkl. 
specialbostäder) och hälften av de nybyggda är hyresrätter. I Norge finns 
få lägenheter som byggts som hyresrätter. Däremot finns en relativt stor 
marknad för bostäder som köpts för att hyras ut. Detta gör den norska eko-
nomin känsligare för förändringar på bostadsmarknaden, eftersom det inte 
finns samma motståndskraft för att upprätthålla nybyggnationen.

Det tredje orosmomentet gäller risken för att svaghet på bostadsmarkna-
den ska hämma konsumtionstillväxten. Den större andelen bostadsägare 
i Norge gör landet mer sårbart än Sverige, eftersom förmögenhets- och kre-
diteffekter får ett större genomslag. En annan viktig skillnad, som även den 
talar för att Norge på marginalen är mer sårbart, är sparandet. De svenska 
hushållens sparkvot över 15 procent är väldigt hög, både i en historisk och 
i en internationell jämförelse. (Den kvalitativa slutsatsen kvarstår även om 
värdeökningar för fastigheter eller pensionssparande räknas bort). I Norge 
är dock sparkvoten lägre, och på kassaflödesnivå är sparandet negativt. 
Dessutom har det minskat märkbart sedan 2015. Norge tycks således mer 
sårbart ifall konsumenterna ökar sitt sparande på bekostnad av icke-nöd-
vändig konsumtion. 

Vi drar slutsatsen att båda länder är sårbara p.g.a. hög skuldsättning hos 
hushållen ifall bostadsprisfallet accelererar. Norge har större möjligheter 
att stimulera ekonomin med finans- och penningpolitik, medan Sveriges 
möjligheter att sänka räntan från dagens nivå är begränsade. Samtidigt är 
norska hushåll känsligare för förändringar i bostäders värde och sparandet 
är förhållandevis lågt. Man bör även notera att konsumentförtroendet fort-
satt är högt i både Norge och Sverige. Svenska hushålls förtroendenivåer är 
det högsta på många år och konsumtionstillväxten i Norge visade inte bara 
motståndskraft utan även styrka under 2017. 

Bostadsbyggandet minskar, men 
stor andel hyresrätter i Sverige 
gör effekten mindre kännbar

Sparandet högre i Sverige än i 
Norge
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Det finns ett nära samband mellan de låga realräntorna och människors 
ökade sparande världen över. Globalt ska det råda balans mellan sparande 
och investeringar. När sparandet ökar bör därför ersättningen för sparande 
sjunka, vilket i praktiken betyder lägre realräntor. Demografiska faktorer 
spelar stor roll för sparviljan, och sparandet varierar över livscykeln. Studier 
har visat att en befolkning är mer benägen att spara än att investera om 
andelen medelålders människor på arbetsmarknaden (35–64 år) är relativt 
hög. Det är under den perioden som de flesta arbetstagare tjänar bäst och 
har möjlighet att spara en stor andel av sin inkomst. Samtidigt har de ett 
lägre behov av satsning på utbildning och de flesta har redan har hunnit 
köpa sitt boende. Detta gör denna grupp mindre benägen att investera. 
Enskilda länder i den situationen exporterar därmed kapital till andra länder, 
där investeringsnivån relativt sett redan är högre.

Den demografiska strukturen i världen har genomgått stora förändring-
ar sedan andra världskriget. Efter kriget ökade folkmängden kraftigt. På 
1960- och 70-talen gick fler kvinnor ut i arbetslivet, och befolkningsökning-
en avtog. I Kina ledde enbarnspolitiken till att sparandet ökade eftersom 
människor inte kunde räkna med att bli försörjda av sina barn i samma 
utsträckning som tidigare. IMF har också pekat på två andra viktiga faktorer 
som kan ha stimulerat ett ökat sparande; dels den försämrade anställnings-
tryggheten som kan leda till ett ökat buffertsparande, dels vårdreformer 
med högre egenavgifter för sjukvård, som även det får människor att 
öka sitt sparande. Sedan 1980-talet har en förhållandevis stor andel av 
världens befolkning därför haft en hög sparbenägenhet. Den trenden har 
sammanfallit med låga realräntor. 

I takt med att världens befolkning nu åldras kan det globala sparandet dock 
sjunka. Att befolkningsökningen slår av på takten beror på att födelseta-
len sjunker i både mogna och nya ekonomier. Eftersom medellivslängden 
samtidigt blir allt högre åldras befolkningen som helhet. Den yrkesverk-
samma andelen av befolkningen kommer således sannolikt att plana ut och 
möjligen krympa under de närmaste decennierna (se diagrammet).

Den demografiska utvecklingen och  
normaliseringen av ränteläget
Under de senaste 35 åren har räntorna sjunkit världen över, och dagens räntor är 
nära nog de lägsta någonsin. Det finns flera bidragande faktorer, såväl strukturella 
som cykliska. Bland de viktigaste kan nämnas ett högt pensionssparande 
och Kinas inträde på världsmarknaden. En viktig fråga i nuläget är huruvida 
befolkningens åldrande kommer att leda till att vi får se stigande realräntor under 
kommande decennier. När människor lämnar arbetsmarknaden börjar de i regel 
ta av sina besparingar, vilket kan leda till att det samlade sparandet minskar.

Samband mellan låga realräntor 
och ökat sparande

Genomgripande demografiska 
förändringar sedan andra världs-
kriget

Åldrande befolkning kan leda till 
lägre sparande globalt
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Kommer globala realräntor att stiga samtidigt som demografiskt 
åldersskifte intensifieras?
Arbetsför befolkning (20–64 år), procent av total befolkning
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Källa: Swedbank Analys & Macrobond

När stora delar av befolkningen går i pension börjar de leva av sina be-
sparingar och belastar även pensionssystemen och vården. Den stigande 
medellivslängden gör att vårdkostnaderna också förväntas fortsätta stiga. 
Det kommer att leda till att sparbenägenheten minskar, troligen ännu mer 
än benägenheten att investera. Även om befolkningens åldrande gått olika 
långt i olika länder är fenomenet globalt. En åldrande befolkning med lägre 
sparbenägenhet i förhållande till investeringsbenägenheten, bör således 
leda till stigande realräntor.

Enligt befolkningsprognoser från Världsbanken bör andelen globalt sett 
i yrkesverksam ålder nå sin högsta nivå redan runt år 2020. Den långa 
perioden med sjunkande räntor kan alltså snart ligga bakom oss. Det finns 
dock andra faktorer som helt klart kan påverka räntorna i framtiden. För 
det första kan en åldrande global befolkning leda till lägre potentiell tillväxt 
i framtiden och lägre produktivitet. Det kan i så fall göra det nödvändigt 
med lägre realräntor, vilket talar emot högre räntor i framtiden. För det 
andra vet vi inte vilka effekter den tekniska utvecklingen får och huruvida 
behovet av arbetskraft kommer att sjunka till följd av att produktionen blir 
mer automatiserad. För det tredje har Indien och flera stora länder i Afrika 
stor arbetskraft att erbjuda om de tar plats i världsekonomin mer formellt. 
För det fjärde kan höjd pensionsålder och ett fortsatt ökat deltagande bland 
kvinnor på arbetsmarknaden också leda till att tillgången på arbetskraft 
stiger under de närmaste decennierna. Slutligen, kan underfinansierade of-
fentliga pensionssystem i flera länder leda till större privat sparande, vilket 
kan dämpa realränteökningen för en tid. 

Slutsatsen är att demografiska faktorer kommer att spela stor roll för 
långsiktiga räntetrender. Flera faktorer talar för att räntorna stiger när 
en åldrande befolkning går i pension och börjar konsumera istället för att 
spara. I det land där befolkningen hittills har åldrats mest – Japan – har rän-
torna dock inte stigit, ännu. Svag tillväxt, låg inflation och hög statsskuld 
är samtidigt faktorer som utgör en tydlig motvikt. I alla fall om man ser vad 
som hänt i Japan.

Hushållens konsumtion påverkas 
olika när räntan höjs

Andelen personer i yrkesverksam 
ålder bör nå sin högsta nivå runt 
år 2020

Demografiska faktorer kommer 
att spela stor roll för långsiktiga 
räntetrender
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Bilaga
SVERIGE: Makroekonomiska nyckeltal, 2016–2019 1/

2016 2017P 2018P 2019P

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

KPIF, % dec-dec 3/ 1,9 1,9 (1,9) 1,8 (1,7) 2,0 (1,9)
Riksbankens reporänta (dec) -0,50 -0,50  (-0,50) -0,25 (0,00) 0,50 (0,50)
Arbetslöshet, % av arbetskraften (15-74) 6,9 6,7 (6,7) 6,4 (6,4) 6,3 (6,3)
Arbetskraften (15-74), % 1,0 2,0 (2,1) 1,2 (1,2) 0,8 (0,8)
Antalet sysselsatta (15-74), % 1,5 2,3 (2,3) 1,5 (1,5) 0,9 (0,9)
Nominella timlöner (KL), totalt 2,4 2,7 (2,7) 3,1 (3,1) 3,4 (3,4)
Hushållens sparkvot, % av disponibelinkomsten 16,5 16,1 (15,3) 16,9 (15,4) 16,5 (15,1)
Real disponibelinkomst, % 3,3 2,1 (2,0) 3,3 (2,7) 1,5 (2,3)
Bytesbalans, % av BNP 5,1 4,8 (5,3) 4,6 (5,3) 4,8 (5,2)
Finansiellt sparande i offentlig sektor, % av BNP 4/ 1,2 1,3 (1,2) 0,9 (0,7) 0,6 (1,0)
Offentliga sektorns skuld, % av BNP 4/ 42,2 39,2 (38,7) 36,9 (36,9) 35,0 (35,1)

1/ Årlig procentuell förändring om inte annat anges, Föregående prognos i parentes
2/ Real BNP
3/ Konsumentprisindex med fast bostadsränta
4/ Enligt Maastricht definition

Källa: SCB och Swedbank

 

ESTLAND: Makroekonomiska nyckeltal, 2016–2019 1/

2016 2017P 2018P 2019P

Real BNP, % 2,1 4,4 (4,2) 3,9 (3,5) 3,0 (3,0)
 Hushållens konsumtionsutgifter 4,3 2,3 (2,0) 4,5 (4,0) 2,7 (2,5)
 Offentliga konsumtionsutgifter 1,9 1,0 (1,8) 2,0 (2,0) 2,0 (2,0)
 Fasta bruttoinvesteringar -1,2 14,5 (15,5) 6,0 (5,5) 4,5 (5,5)
 Export av varor och tjänster 4,1 2,8 (4,0) 4,5 (4,5) 4,0 (4,0)
 Import av varor och tjänster 5,3 3,8 (5,0) 5,0 (5,0) 4,0 (4,5)
KPI, % årsgenomsnitt 0,1 3,4 (3,4) 3,0 (3,0) 2,5 (2,5)
Arbetslöshet, % av arbetskraften 2/ 6,8 6,0 (7,0) 7,0 (7,5) 7,2 (7,3)
Antalet sysselsatta, % 2/ 0,6 1,6 (0,5) 0,0 (0,2) 0,2 (0,2)

Månadslön, brutto 7,6 6,8 (6,5) 6,0 (5,3) 5,5 (5,0)
Nominell BNP, miljarder euro 21,1 22,9 (22,8) 24,7 (24,4) 26,3 (25,9)
Export av varor och tjänster (nominell), % 4,1 7,2 (7,7) 8,3 (7,2) 6,6 (6,1)
Import av varor och tjänster (nominell), % 4,3 7,0 (7,9) 8,4 (7,4) 6,6 (6,6)
Handelsbalans, varor och tjänster, % av BNP 3,9 4,4 (4,2) 4,0 (3,7) 4,0 3,4
Bytesbalans, % av BNP 1,9 2,8 (2,2) 2,4 (2,0) 2,2 1,6
Bytes- och betalningsbalansen, % av BNP 4,9 6,4 (5,7) 5,8 (5,0) 5,4 4,1
Utländska direktinvesteringar, inflöde, % av BNP 3,2 3,6 (3,5) 3,0 (3,0) 3,0 3,0
Finansiellt sparande i offentlig sektor, % av BNP 3/ -0,3 -0,3 (0,0) -0,3  (-0,1) -0,3  (-0,3)
Offentliga sektorns skuld, % av BNP 3/ 9,4 9,1 (9,0) 8,6 (8,5) 8,5 (8,5)

1/ Föregående prognos i parentes
2/ Enligt Arbetskraftsundersökningen 
3/ Enligt Maastricht definition

Källa: Swedbank och nationella statistikmyndigheter
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LETTLAND: Makroekonomiska nyckeltal, 2016–2019 1/

2016 2017P 2018P 2019P

Real BNP, % 2,1 4,7 (4,7) 4,2 (4,2) 3,2 (3,2)
 Hushållens konsumtionsutgifter 3,3 4,8 (4,5) 6,0 (6,0) 5,0 (5,0)
 Offentliga konsumtionsutgifter 2,7 4,3 (4,3) 3,0 (3,0) 3,0 (3,0)
 Fasta bruttoinvesteringar -15,0 20,0 (20,0) 15,0 (15,0) 10,0 (10,0)
 Export av varor och tjänster 4,1 4,5 (5,0) 4,5 (4,5) 4,0 (4,0)
 Import av varor och tjänster 4,5 9,5 (9,5) 7,6 (7,8) 7,0 (7,0)
KPI, % årsgenomsnitt 0,1 2,9 (2,9) 3,7 (3,5) 2,5 (2,5)
Arbetslöshet, % av arbetskraften 2/ 9,6 8,8 (8,5) 8,1 (7,5) 7,5 (7,2)
Antalet sysselsatta 2/ -0,3 0,0 (-0,1) 0,0 (0,1) -0,3 (-0,4)

Månadslön, brutto 5,0 7,5 (7,5) 9,0 (9,0) 7,0 (7,0)
Nominell BNP, miljarder euro 24,9 26,9 (26,9) 29,0 (29,0) 30,9 (30,8)
Export av varor och tjänster (nominell), % 1,9 8,5 (8,7) 6,6 (6,6) 5,8 (5,8)
Import av varor och tjänster (nominell), % -0,5 13,3 (13,3) 9,2 (9,4) 8,6 (8,6)
Handelsbalans, varor och tjänster, % av BNP 0,9 -1,8 (-1,6) -3,2 (-3,3) -4,9 (-4,9)
Bytesbalans, % av BNP 1,4 -1,0 (-0,7) -2,6 (-2,6) -4,3 (-4,3)
Bytes- och betalningsbalansen, % av BNP 2,4 -0,2 (0,2) -0,3 (-0,5) -1,7 (-2,0)
Utländska direktinvesteringar, inflöde, % av BNP 0,9 3,0 (2,2) 2,6 (2,2) 2,4 (2,1)
Finansiellt sparande i offentlig sektor, % av BNP 3/ 0,0 -0,8 (-0,8) -0,8 (-0,8) -0,8 (-0,8)
Offentliga sektorns skuld, % av BNP 3/ 40,5 37,8 (37,2) 35,4 (35,0) 33,7 (33,3)

1/ Föregående prognos i parentes
2/ Enligt Arbetskraftsundersökningen 
3/ Enligt Maastricht definition

Källa: Swedbank och nationella statistikmyndigheter

LITAUEN: Makroekonomiska nyckeltal, 2016–2019 1/ 

2016 2017P 2018P 2019P

Real BNP, % 2,3 3,8 (3,8) 3,2 (3,5) 2,5 (2,5)
 Hushållens konsumtionsutgifter 5,6 4,1 (4,3) 3,8 (3,7) 3,5 (3,5)
 Offentliga konsumtionsutgifter 1,6 1,8 (2,0) 1,5 (1,5) 1,0 (1,0)
 Fasta bruttoinvesteringar -0,5 7,0 (9,0) 9,0 (9,0) 7,0 (7,0)
 Export av varor och tjänster 3,5 12,0 (10,0) 5,0 (6,0) 3,0 (3,0)
 Import av varor och tjänster 3,9 12,0 (11,0) 6,5 (7,5) 4,0 (4,0)
KPI, % årsgenomsnitt 0,9 3,7 (3,7) 3,3 (3,3) 2,5 (2,5)
Arbetslöshet, % av arbetskraften, % 2/ 7,9 7,2 (7,2) 6,9 (6,8) 6,9 (6,5)
Antalet sysselsatta, % 2/ 2,0 -0,4  (-0,4) -0,3  (-0,4) -0,3  (-0,4)

Månadslön, brutto 7,9 8,0 (8,2) 7,0 (7,0) 6,0 (6,0)
Nominell BNP, miljarder euro 38,6 41,7 (41,7) 44,7 (44,8) 47,1 (47,2)
Export av varor och tjänster (nominell), % 1,4 18,0 (17,0) 8,0 (8,0) 5,0 (5,0)
Import av varor och tjänster (nominell), % -1,0 17,5 (17,0) 10,0 (10,0) 6,0 (6,0)
Handelsbalans, varor och tjänster, % av BNP 1,2 1,7 (0,9) 0,2  (-0,6) -0,6 (-1,3)
Bytesbalans, % av BNP -1,1 0,0  (-0,8) -0,9  (-1,7) -1,2 (-2,0)
Bytes- och betalningsbalansen, % av BNP 0,4 1,0 (0,4) 0,9 (0,1) 0,7  (-0,1)
Utländska direktinvesteringar, inflöde, % av BNP 2,2 1,5 (1,0) 1,5 (1,0) 1,5 (1,0)
Finansiellt sparande i offentlig sektor, % av BNP 3/ 0,3 0,1 (0,1) 0,5 (0,5) 0,2 (0,2)
Offentliga sektorns skuld, % av BNP 3/ 40,1 41,2 (41,2) 36,5 (36,4) 36,8 (36,7)

1/ Föregegående prognos i parentes
2/ Enligt Arbetskraftsundersökningen 
3/ Enligt Maastricht definition

Källa: Swedbank och nationella statistikmyndigheter



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
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