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Tillväxten i världsekonomin hotad
Det senaste året har vi sett en stark uppgång för världshandeln. Det har 
bidragit till att lyfta den globala ekonomin ur den stagnerade tillväxt som 
följde på finanskrisen. USA:s hot om tullar och risken för motåtgärder samt 
i värsta fall handelskrig gör dock att den positiva utvecklingen nu riskerar 
att brytas. Riskerna skapar också en svår situation för de centralbanker 
som strävar efter att normalisera penningpolitiken. Importtullar kan få in-
flationen att stiga i det korta perspektivet, samtidigt som tillväxtutsikterna 
försämras.

Det finns inga vinnare i ett globalt handelskrig
En ansträngd relation mellan Kina och USA ligger bakom USA:s beslut nyligen att införa importtullar. 
Den amerikanska protektionismen får dock konsekvenser för tillväxten i stora delar av världen. Vårt 
huvudscenario är att importtullar och kinesiska motåtgärder blir relativt begränsade. Globalt är tillväx-
ten stark nog att stå emot symboliska handelshinder. Handelshinderen kan dock skapa osäkerhet och 
turbulens på de finansiella marknaderna, samtidigt som de ökar nedåtriskerna i prognosen avsevärt och 
kan försämra tillväxtutsikterna i det längre perspektivet. 

I USA är konjunkturen fortsatt stark. Arbetsmarknaden är stram och inflationen tilltagande. Skatte-
reformer och höjda federala utgifter kommer att ge tillväxten en skjuts på kort sikt men förstärker de 
statsfinansiella utmaningarna på medellång sikt. En högre statsskuld får också marknadsräntorna att 
stiga. Federal Reserve står inför ett knivigt dilemma i och med att finanspolitiken stimulerar ekono-
min mitt under pågående högkonjunktur. Det får Fed att flagga för snabbare räntehöjningar, trots att 
utsikterna på längre sikt är oförändrade eller negativa. Det finns också en risk för att tullarna driver upp 
inflationen samtidigt som de försämrar tillväxtutsikterna på medellång sikt ytterligare. Eftersom de ne-
gativa effekterna av protektionismen än så länge är begränsade, tror vi att en kortsiktigt stark ekonomi 
får Fed att fortsätta höja räntan under 2018 och 2019. Vi ser dock att tillväxten slår av på takten mot 
slutet av prognosperioden. Den inhemska politiken förblir en riskfaktor inför senhöstens mellanårsval. 

Mer protektionistiskt USA bryter historisk trend
Intäkter från tullavgifter, USA
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Källor: Swedbank Analys & United States International Trade Commission
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Handelsvolymer har ökat i takt med friare handel
Globala handelsvolymer, % av världs-BNP
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Källor: Swedbank Analys & Världsbanken

Norden och Baltikum gynnas av starkare tillväxt i Europa
I Europa pågår ett ekonomiskt uppsving på bred front. De framåtblickande indikatorerna har försvagats 
en aning från höga nivåer, men totalt sett är utsikterna positiva i det korta perspektivet. Frankrike, Tysk-
land och Spanien har alla en stark utveckling just nu. Låga räntor och viktiga strukturreformer i Frank-
rike bidrar till att stärka tillväxtutsikterna på medellång sikt. Om handelshindren trappas upp kan det 
dock slå mot den europeiska ekonomin. Amerikanska tullar som riktar sig mot den europeiska bilindustrin 
skulle bli särskilt kännbara och påverka både exporten och investeringarna negativt. I Europa är även 
politiken fortfarande en riskfaktor, i synnerhet osäkerheten efter valutgången i Italien och de besvärliga 
Brexitförhandlingarna. Så länge som betydande negativa risker inte realiseras fortsätter dock ECB på 
den inslagna vägen mot en långsam och successiv normalisering av penningpolitiken. 

Alla länder i Norden och Baltikum är starkt beroende av utrikeshandeln, och både investerings- och ex-
portnivåerna har fått en skjuts av den ökade världshandeln. Förutsatt att utsikterna för den europeiska 
ekonomin förblir goda räknar vi med en hygglig tillväxt i Norden och Baltikum under de kommande åren. 
Tillväxtekonomier, såsom Ryssland och Brasilien, är också sårbara för ökad protektionism som slår mot 
global handel. Kinas inflytande över tillväxtländer har ökat och en avmattning i den kinesiska ekonomin 
skulle därför slå hårt mot dessa länder.

Swedbanks globala BNP prognos1/

Årlig förändring i % 2016 2017E 2018P 2019P

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

Japan 0,9 1,7 1,5 (1,4) 1,0 (0,9)
Kina 6,7 6,9 6,4 (6,6) 6,2 (6,3)
Indien 7,9 6,4 6,9 (7,3) 7,3 (7,6)

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

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

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

1/ Föregående prognos i parentes 
2/ Kalenderjusterat för EMU 
3/ Vikter från IMF (reviderade oktober 2017)
 Källor: Swedbank Analys & IMF
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Globalt fortsätter normaliseringen av penningpolitiken
Centralbankernas styrräntor och Swedbanks prognoser
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Källor: Swedbank Analys & Macrobond

Den europeiska ekonomin växer på bred front
BNP-tillväxt och kortsiktiga indikatorer, euroområdet
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Ränte- och valutaprognos

Utfall Prognos
2018

22 MAR
2018

30 JUN
2018

31 DEC
2019

30 JUN
2019

31 DEC

Styrräntor (%)

Federal Reserve, USA 1/ 1,75 2,00 2,50 2,75 3,00 

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

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

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

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

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

Statsobligationsräntor (%)

Sverige 2 år -0,47 -0,20 0,25 0,80 1,05 

Sverige 5 år 0,14 0,35 1,05 1,50 1,70 

Sverige 10 år 0,70 1,15 1,60 2,00 2,10 

Tyskland 2 år -0,62 -0,35 -0,10 0,35 0,65 

Tyskland 5 år -0,09 0,10 0,60 1,05 1,35 

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

USA 2 år 2,29 2,40 2,80 3,00 3,25 

USA 5 år 2,63 2,80 3,10 3,20 3,40 

USA 10 år 2,83 3,10 3,30 3,45 3,60 

Växelkurser

EUR/USD 1,23 1,26 1,28 1,29 1,27 

EUR/SEK 10,11 9,90 9,70 9,50 9,40 

USD/SEK 8,18 7,76 7,44 7,27 7,17 

KIX (SEK) 3/ 115,9 112,2 109,6 107,2 106,7

EUR/NOK 9,53 9,34 9,24 9,13 9,13 

NOK/SEK 1,06 1,06 1,05 1,04 1,03 

EUR/GBP 0,87 0,88 0,90 0,92 0,92 

USD/CNY 6,32 6,60 6,55 6,60 6,50 

USD/JPY 106,1 110,0 112,0 115,0 115,0

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

Källor: Swedbank Analys & Macrobond
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Svensk ekonomi sårbar för ökad  
protektionism
Svensk ekonomi går fortsatt bra men utmaningarna hopar sig. USA:s 
alltmer protektionistiska politik hotar global handel, vilket kan slå negativt 
mot svensk industri och export. Bostadsmarknaden visar tecken på att 
stabiliseras, men det nya amorteringskravet och ett högt utbud av bostäder 
dämpar priserna i storstadsregionerna under 2018. Riksbanken vacklar om 
att börja höja räntan. Dessutom är det valår med ett svårmanövrerat politiskt 
landskap, vilket skapar osäkerhet om finanspolitikens inriktning framöver.

Svensk ekonomi alltmer utlandsberoende
Svensk ekonomi befinner sig i ett skifte. Under tio år har inhemsk efterfrågan drivit tillväxten där privat 
konsumtion och växande tjänstesektor har varit viktiga delar. De senaste åren har bostadsbyggandet 
tillkommit som en viktig faktor. Nu saktar bostadsbyggandet in till följd av prisnedgång i storstadsre-
gionerna. I år ökar hushållens konsumtion i god takt med stöd av robust arbetsmarknad och expansiv 
finanspolitik, som gynnar resurssvaga hushåll, men från 2019 väntas konsumtionen mattas. 

Ekonomin utvecklas fortsatt väl tack vare en stark omvärld. Export och industriproduktion har kommit 
igång. I detta läge är Sverige därför sårbart för ökad protektionism. Dock undantas EU, åtminstone tillfäl-
ligt, från USA:s stål- och aluminiumtullar. Fler åtgärder kan dock komma såsom tullar mot europeiska bilar. 
Det skulle påverka Sverige både genom direkt export till USA och indirekt via underleverantörer till euro-
peisk bilindustri. Även om handelskrig inte är vårt huvudscenario, har risken för fler handelshinder ökat.

Varuexporten väger tungt mot verkstad och råvaror
Andel av total varuexport 2017, %
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Källor: Swedbank Analys & SCB

Bostadsmarknaden – viktiga regionala skillnader 
Svensk bostadsmarknad har utvecklats helt i linje med vår prognos; vi ser en tydlig skillnad mellan såväl 
storstadsregionerna och övriga landet som mellan bostadsrätter och villor. Prisnedgången på bostads-
rätter drivs av utvecklingen i de tre storstadsregionerna, där medianpriserna har gått ner med mellan 6 
och 7 procent under fjärde kvartalet 2017 enligt bearbetad data från Svensk Mäklarstatistik. I orter med 
färre än 75 000 invånare, var nedgången för bostadsrätter endast 1 procent under samma period. Vi ser 
en liknande utveckling på villamarknaden där medianpriserna i de tre storstadsregionerna har gått ner 
med mellan 1 och 4 procent, medan priserna i övriga orter har gått upp. Städer med färre än 75 000 in-
vånare visar en uppgång på hela 6 procent för villor under samma period. Vår prognos är att denna trend 
kommer att fortsätta under 2018. Ett högt utbud av nyproducerade bostadsrätter i kombination med 
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det nyligen införda amorteringskravet kommer att fortsätta att pressa priserna i storstadsregionerna 
med upp emot 5 procent, medan priserna på bostadsrätter i övriga landet väntas stabiliseras. Samtidigt 
bedömer vi att villamarknaden utanför storstadregionerna kan se en fortsatt prisuppgång. 

Priser på bostadsrätter har stigit 182 % och på småhus 112 % sedan 2005
Valueguard indexnivåer (jan 2005=100) samt årliga prisökningstakter, riket
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Källor: Swedbank Analys & Macrobond 

Näringslivet och offentliga investeringar tar över när bostäder minskar
Investeringarnas andel av BNP och investeringstillväxt, år/år (%)
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Källor: Swedbank Analys & Macrobond 

Ett minskat bostadsbyggande innebär att bostadsbristen i storstadsregionerna kommer att bestå. 
Priserna kan därför på sikt komma att öka igen. Två faktorer är viktiga för prisutvecklingen på några 
års sikt; ränteläget och bostadspolitiken. Vi bedömer att vi kommer att fortsätta leva i en lågränte-
miljö inom överskådlig tid. Inflationen väntas ligga marginellt under Riksbankens mål under 2018 för 
att sedan stiga mot målet under 2019. Riksbanken har dock signalerat att inflationen behöver komma 
närmare 2 procent. Vi bedömer därför att en första försiktig räntehöjning kommer i oktober 2018 och 
att reporäntan höjs till noll först under 2019. 
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Inflationen dämpas 2018 men vänder upp 2019 p.g.a. arbetskostnader och energipriser
Konsumentprisindex med fast ränta, % år/år, samt glidande medelvärden
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Källor: Swedbank Analys & Macrobond 

Bostadspolitiken påverkas av vilka partier som bildar regering efter höstens val. Oavsett regering är 
det nödvändigt med en blocköverskridande överenskommelse om bostadsmarknaden för att skapa en 
långsiktigt hållbar skuldutveckling, men också för en fungerande arbetsmarknad. Bostadsbyggandet be-
höver möta efterfrågan, både med avseende på regional fördelning och på bostadstyp. Annars kommer 
låga räntor och brist på bostäder att snabbt leda till nya prisökningar och ännu högre skuldsättning.
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Global utveckling avgörande för Baltikum 
Som små och öppna ekonomier har de baltiska länderna – i synnerhet 
Litauen och Estland – gynnats av starkare global tillväxt. Framför allt har de 
främjats av minskad osäkerhet, ökad framtidstro och ett uppsving för såväl 
konsumtion som investeringar i euroområdet. Allt detta kan dock snabbt 
ändras om protektionismen får större genomslag.

Tillväxten har toppat, men den är balanserad och än märks inga tecken på överhettning
Tillväxten ökade i alla de tre baltiska länderna under 2017, vilket förklaras av att investeringarna ökade 
kraftigt i Lettland och Estland och i Litauen ökade exporten. Även om årets siffror inte kommer att 
bli lika höga som i fjol fortsätter ekonomierna att växa med mellan 3 och 4 procent. Investeringarna i 
Lettland och Litauen får en skjuts av att EU-medlen ökar. Brist på arbetskraft och höjda minimilöner, i 
synnerhet i Lettland, gör att lönerna fortsätter att öka vilket stödjer konsumtionen. Estlands och Litau-
ens utrikeshandel och bytesbalans förblir sannolikt i balans, medan underskotten i Lettland förväntas 
växa, även om de förblir små. Statsfinanserna är sunda i alla tre länderna och skuldsättningen i privat 
sektor är måttlig.

Utrikeshandel är viktigt för de baltiska länderna
Varu- och tjänsteexporten som en andel av BNP, löpande priser, %
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Källor: Swedbank Analys & Macrobond

De största riskerna kommer utifrån, men inhemska problem kvarstår på längre sikt
Geopolitiska spänningar, populism, protektionism och handelskrig kan tillsammans med okända faktorer 
sätta käppar i hjulet för exporten och slå mot den ekonomiska tillväxten. De baltiska länderna, i synnerhet 
Estland och Litauen, är mycket beroende av utrikeshandel och känsliga för skiftande trender i världshan-
deln. Dagens medvindar kan därmed snabbt vändas till motvindar. I Lettland har det tagit längre tid för 
den privata sektorn att minska sin skuldsättning och landet ligger lite efter sina grannländer i konjunktur-
cykeln. Därför har Lettland större utrymme att växa, även om det finns vissa flaskhalsar. Landets bank-
sektor har fått sig några törnar. Den tredje största banken, ABLV – som främst hade utländska kunder 
– likviderades efter anklagelser om penningtvätt från amerikanska myndigheter. De utländska kunderna 
kommer att fortsätta att minska sin inlåning och sina transaktioner, vilket kommer att dämpa tillväxten. 
Men detta får sannolikt inte några större negativa effekter eller påverkar andra sektorer i ekonomin.

Det börjar även bli kännbart att ländernas befolkningar åldras, samtidigt som de krymper. I Lettland och 
Litauen kommer antalet sysselsatta att toppa ur, medan sysselsättningen i Estland kommer att fort-
sätta öka något under de närmaste åren. Lönerna fortsätter att stiga mer än vad produktiviteten gör, 
men skillnaden har minskat något. Det innebär att konkurrenskraften inte försämras lika mycket och att 
länderna inte förlorar exportandelar, just nu. Vi kommer dock att följa utvecklingen noga.
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Bilaga
SVERIGE: Makroekonomiska nyckeltal, 2016–2019 1/

2016 2017E 2018P 2019P

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

KPIF, % (dec–dec) 2/ 1,9 1,9 1,7 (1,8) 1,9 (2,0)
Riksbankens reporänta, % (dec) -0,50 -0,50 -0,25 (-0,25) 0,25 (0,50)
Arbetslöshet, % av arbetskraften (15–74) 6,9 6,7 6,3 (6,4) 6,3 (6,3)
Arbetskraften (15–74), % 1,0 2,0 1,2 (1,2) 0,8 (0,8)
Antalet sysselsatta (15–74), % 1,5 2,3 1,6 (1,5) 0,8 (0,9)
Nominella timlöner (KL), totalt, % 2,4 2,5 2,8 (3,1) 3,2 (3,4)
Hushållens sparkvot, % av disponibelinkomsten 16,6 16,2 16,6 (16,9) 16,5 (16,5)
Real disponibelinkomst, % 3,3 2,2 2,6 (3,3) 2,0 (1,5)
Bytesbalans, % av BNP 5,2 4,8 4,9 (4,6) 5,0 (4,8)
Finansiellt sparande i offentlig sektor, % av BNP 3/ 1,2 1,2 0,5 (0,9) 0,0 (0,6)
Offentliga sektorns skuld, % av BNP 3/ 42,2 39,4 37,6 (36,9) 36,3 (35,0)

1/ Föregående prognos i parentes
2/ Konsumentprisindex med fast bostadsränta
4/ Enligt Maastricht definition
Anm.: Historisk data utgår från Konjunkturinstitutets KIBAS publicerad den 1 mars, 2018

Källor: Swedbank Analys & SCB

 

ESTLAND: Makroekonomiska nyckeltal, 2016–2019 1/

2016 2017E 2018P 2019P

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

Månadslön, brutto, % 7,6 6,5 6,0 (6,0) 5,5 (5,5)
Nominell BNP, miljarder euro 21,1 23,0 24,8 (24,7) 26,4 (26,3)
Export av varor och tjänster (nominell), % 4,2 7,1 8,3 (8,3) 6,6 (6,6)
Import av varor och tjänster (nominell), % 4,4 6,4 7,7 (8,4) 6,6 (6,6)
Handelsbalans, varor och tjänster, % av BNP 3,9 4,5 4,4 (4,0) 4,4 (4,0)
Bytesbalans, % av BNP 1,9 3,2 2,8 (2,4) 2,7 (2,2)
Bytes- och betalningsbalansen, % av BNP 4,9 7,2 6,7 (5,8) 6,3 (5,4)
Utländska direktinvesteringar, inflöde, % av BNP 3,2 2,7 3,0 (3,0) 3,0 (3,0)
Finansiellt sparande i offentlig sektor, % av BNP 3/ -0,3 -0,3 -0,3  (-0,3) -0,3  (-0,3)
Offentliga sektorns skuld, % av BNP 3/ 9,4 9,0 8,6 (8,6) 8,5 (8,5)

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

Källor: Swedbank Analys & nationella statistikmyndigheter 
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LETTLAND: Makroekonomiska nyckeltal, 2016–2019 1/

2016 2017E 2018P 2019P

Real BNP, % 2,2 4,5 3,0 (4,2) 3,2 (3,2)
 Hushållens konsumtionsutgifter 3,3 5,1 6,0 (6,0) 5,0 (5,0)
 Offentliga konsumtionsutgifter 2,7 4,1 3,0 (3,0) 3,0 (3,0)
 Fasta bruttoinvesteringar -15,0 16,0 12,0 (15,0) 11,5 (10,0)
 Export av varor och tjänster 4,1 4,4 3,0 (4,5) 3,5 (4,0)
 Import av varor och tjänster 4,5 9,2 7,2 (7,6) 6,6 (7,0)
KPI, % årsgenomsnitt 0,1 2,9 3,3 (3,7) 2,5 (2,5)
Arbetslöshet, % av arbetskraften 2/ 9,6 8,7 8,1 (8,1) 7,5 (7,5)
Antalet sysselsatta, % 2/ -0,3 0,2 0,1 (0,0) 0,1 (-0,3)

Månadslön, brutto, % 5,0 7,9 9,0 (9,0) 7,0 (7,0)
Nominell BNP, miljarder euro 24,9 26,9 28,7 (29,0) 30,5 (30,9)
Export av varor och tjänster (nominell), % 1,9 8,5 5,6 (6,6) 5,3 (5,8)
Import av varor och tjänster (nominell), % -0,5 12,6 8,8 (9,2) 8,2 (8,6)
Handelsbalans, varor och tjänster, % av BNP 0,9 -1,3 -3,2 (-3,2) -4,9 (-4,9)
Bytesbalans, % av BNP 1,4 -0,8 -2,5 (-2,6) -4,2 (-4,3)
Bytes- och betalningsbalansen, % av BNP 2,4 0,0 -0,2 (-0,3) -1,6 (-1,7)
Utländska direktinvesteringar, inflöde, % av BNP 0,9 3,7 2,3 (2,6) 2,1 (2,4)
Finansiellt sparande i offentlig sektor, % av BNP 3/ 0,0 -0,9 -1,0 (-0,8) -0,9 (-0,8)
Offentliga sektorns skuld, % av BNP 3/ 40,5 37,8 34,8 (35,4) 34,1 (33,7)

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

Källor: Swedbank Analys & nationella statistikmyndigheter

LITAUEN: Makroekonomiska nyckeltal, 2016–2019 1/ 

2016 2017E 2018P 2019P

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

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

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

Källor: Swedbank Analys & nationella statistikmyndigheter
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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






