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Stark tillväxt men svag politik
Tio år efter finanskrisen är världsekonomin på banan igen, men politiken 
skapar osäkerhet om uthålligheten i återhämtningen. Kontrasten mellan 
den goda ekonomiska tillväxten och den osäkra politiska miljön genom- 
syrar prognosen för de närmaste åren. Populism och dålig ekonomisk 
politik får negativa följder. Men som vi sett i Venezuela och Turkiet kan det 
ibland gå lång tid innan dåliga beslut resulterar i svagare tillväxt.

Riskerna är många, men i det korta perspektivet lär ekonomin gå starkt
I höst har det gått tio år sedan Lehmankraschen då världens finansmarknader tvärnitade. Det utlöste en 
kraftig recession som i många länder blev den djupaste sedan den stora depressionen på 1930-talet. Vä-
gen tillbaka har varit lång och plågsam. Idag är både USA:s och euroområdets ekonomier i mycket bättre 
skick än under de senaste tio åren. I USA går expansionen nu in på sitt tionde år, och om uppgången 
fortsätter i ytterligare ett år blir det den längsta dokumenterade högkonjunkturen sedan man började 
mäta på 1850-talet. Återhämtningen i Europa har inte hunnit lika långt, men tillväxten är tillbaka och 
arbetslösheten närmar sig nivån innan krisen.

Prognosen är dock långt ifrån rosenskimrande. Efter flera ekonomiskt tuffa år märks politiska bakslag. 
Populismen är på frammarsch i både Europa och USA, och på flera tillväxtmarknader har enväldiga ledare 
tagit ett fastare grepp om den politiska och ekonomiska makten. Utsikterna beror därför på hur snabbt 
och i vilken utsträckning ekonomin påverkas av olika dåliga beslut inom den ekonomiska politiken, till ex-
empel införandet av nya handelshinder. Vi tror att tillväxten kommer att förbli god i det korta perspek-
tivet, trots den politiska turbulensen. Men det betyder inte att den ekonomiska utvecklingen är immun 
mot svag politik. Dåliga beslut skadar tillväxtutsikterna på längre sikt och ökar också riskerna i närtid.

Nästa kris har oväntad orsak
Det finns ett antal risker i det korta perspektivet som är viktiga att uppmärksamma. Brexitförhandling-
arna går trögt och riskerar att skapa turbulens på finansmarknaderna under hösten. Om inget avtal sluts 
mellan Storbritannien och EU kan det få allvarliga konsekvenser. På många tillväxtmarknader har nya 
sårbarheter byggts upp under de senaste tio åren. Låga räntor och god tillgång på likviditet har gjort 
att låntagare i länder som Turkiet, Sydafrika och Argentina byggt upp stora skulder i dollar. När Federal 
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Reserve höjer styrräntan samtidigt som ländernas egna valutor försvagas kan skulderna lätt bli ohanter-
liga. En svag regering i Italien kan blåsa liv i oron över eurons framtid. Risken för handelskrig består. Alla 
dessa risker kan utlösa fallande börser samt en allmän riskovilja som får hushåll och företag att dra ner på 
konsumtion och investeringar till den grad att det utlöser en ny recession.

Dessa risker är dock kända. Och kända risker är förhållandevis hanterbara eftersom investerare, lagstif-
tare och makthavare brukar vara beredda på dem och försöka mildra dem. Nästa kris kommer sannolikt 
att utlösas av något mer oväntat, till exempel kostnader för klimatförändringarna. Den här sommaren 
har riktat strålkastarljuset mot priset för att inte ta krafttag mot klimatförändringarna. Risken är stor 
att extremväder blir vanligare under åren framöver. Orkaner, torka och skogsbränder orsakar stora 
ekonomiska förluster. Förändrade jordbrukslandskap och vattenbrist kan ge upphov till kostnader i fler 
länder än man hittills trott. Överinvesteringar i fossila bränslen och gammal teknik kan hota den finan-
siella stabiliteten när kostnaden för förnybar energi sjunker och världens energimarknader förändras i 
oväntad snabb takt.

Investeringar för att motverka klimatförändringarna kan ge en skjuts åt tillväxten 
De nordiska och baltiska länderna är alltid känsliga för globala risker, såsom oro på finansmarknaderna, 
minskad export till följd av nya handelshinder och systemrisker som klimatförändringarna. I det korta 
perspektivet ser tillväxtutsikterna dock goda ut i alla dessa länder. Såväl ekonomin som offentliga 
finanser är starka nog att klara en nedgång i världsekonomin. Men man gör klokt i att laga taket medan 
solen fortfarande skiner. Såsom framgår av vår fördjupning om hållbarhet (se sid. 22) har alla de nordiska 
och baltiska länderna behov av reformer för att stärka tillväxten på medellång sikt. Allihop kan också öka 
investeringarna i en mer hållbar framtid. 

En omställning till ett klimatvänligare samhälle gynnar inte bara vår planet utan skapar också mängder 
av affärsmöjligheter för dem som vill utveckla ny teknik och visa vägen framåt. En övergång till en en-
ergieffektivare och resurssnålare framtid innebär investeringar som kan bidra till tillväxten. En oväntat 
stor ökning av dessa investeringar är därför en välkommen risk på uppsidan i den ekonomiska prognosen. 

Swedbanks globala BNP-prognos1/

Årlig förändring i % 2017 2018P 2019P 2020P

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

Japan 1,7 1,0 (1,5) 1,1 (1,0) 0,6
Kina 6,9 6,6 (6,4) 6,4 (6,2) 6,2
Indien 6,2 7,0 (6,9) 7,2 (7,3) 7,8

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

Ryssland 1,5 1,9 (2,0) 1,8 (2,0) 1,8

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

1/ Föregående prognos i parentes 
2/ Kalenderjusterat för EMU 
3/ Vikter från IMF (reviderade oktober 2018)
Källor: IMF och Swedbank Analys
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USA – vad väntar runt nästa krök? 
Den amerikanska ekonomin ser ut att bli fortsatt stark på kort sikt, men 
åtskilliga faktorer talar för att tillväxten blir väsentligt lägre 2020. Politiska 
beslut och spänningar angående reglerna för världshandeln står för de 
främsta riskerna i prognosen. 

Fortsatt starka utsikter på kort sikt, men mycket pekar på en avmattning år 2020
Tillväxten i ekonomin är hög i nuläget. Vi räknar med att denna starka konjunktur fortsätter i åtminsto-
ne ett år till. Konsumtionen väntas fortsätta öka i ungefär samma takt som nu tack vare en stark arbets-
marknad, god framtidstro och skattesänkningar. Den senaste tidens investeringsuppsving fortsätter 
trots ovisshet om handelspolitiken. Beslutet att öka de federala utgifterna bidrar också till högre till-
växt. Arbetsmarknaden är stram med tydlig brist på arbetskraft och den trenden kommer att förstärkas 
framöver. Nominell löneutveckling är dock ganska dämpad, så det är inte troligt med överhettning i år. 
Kostnadstrycket ökar generellt och kommer att späs på genom höjda importtullar på nära hälften av all 
import från Kina. Inflationen ligger nära 2 procent och väntas ligga kvar på, eller något över, denna nivå. 
Mot den bakgrunden kommer Federal Reserve att fortsätta höja styrräntan en gång per kvartal fram till 
nästa höst.

Det är svårt att förutse när en recession sker, men mycket pekar på en avmattning 2020. Vid det laget 
lär kännbar arbetskraftsbrist, stramare penningpolitik, högre kostnadstryck och den fulla effekten av 
ökade handelshinder ha begränsat företagens förmåga att växa såväl som viljan att investera. Men då är 
den nuvarande konjunkturuppgången, som inleddes i mitten av 2009, redan den längsta någonsin.

Mellanårsval och handelspolitik har stor betydelse för de ekonomiska utsikterna
Utöver ekonomins grundläggande förutsättningar är det främst mellanårsvalet och handelspolitiken 
som påverkar prognosen. Vi tror att de handelshinder mellan USA och Kina som nu förbereds kommer att 
tillämpas. Däremot tror vi att omförhandlingarna av NAFTA-avtalet slutförs utan några större störning-
ar av handeln med Kanada och Mexiko. President Trumps möte med EU-kommissionens Juncker verkar ha 
slutat med vapenvila. Vårt huvudscenario är därför att USA och EU avstår från att införa större han-
delshinder, även om spänningen kvarstår. Därtill påverkar mellanårsvalet, som hålls den 6 november i år, 
prognosen. Opinionsundersökningarna pekar på att republikanerna behåller majoriteten i senaten, med-
an demokraterna kontrollerar representanthuset. I ett politiskt klimat som redan präglas av splittring 
kan en delad kongress leda till fortsatt turbulens och hindra nödvändiga reformer. Dessutom ökar risken 
för nya konflikter kring skuldtaket. Det tillfälliga undantaget från gränsen för federala statens upplåning 
löper ut efter den 1 mars 2019.
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Europa – tillväxten avtar och oroskällor består
Tillväxten i euroområdet har mattas av något i inledningen av detta år, men 
väntas trots det hamna runt 2 procent i år och något lägre nästa år. De eko-
nomiska utsikterna är förhållandevis ljusa, men det finns många potentiella 
oroskällor både i och utanför euroområdet – bland dem Storbritannien, 
Italien och Turkiet. Risken för en Brexit utan ett avtal med EU har ökat, 
men som huvudscenario räknar vi fortfarande med att det ska gå att nå en 
överenskommelse.

Euroområdet
I fjol präglades nyhetsflödet och marknaderna av euforin över den starka och breda konjunkturupp-
gången i euroområdet. Ökade handelsspänningar, större politisk osäkerhet och oväntat svaga datautfall 
dämpade dock glädjen under första halvåret i år. Under våren och sommaren försämrades handelsrela-
tionerna mellan USA och EU kraftigt. USA införde tullar på stål och aluminium i maj och hotade med att 
höja importtullarna på bilar från EU. EU svarade med att införa tullar på politiskt viktiga amerikanska 
konsumentprodukter. Den politiska utvecklingen i EU har inte heller bidragit nämnvärt till att förbättra 
stämningen. Risken att Italiens populistiska regering ska föra en ohållbar politik skapade oro på markna-
den och den tyska regeringen var nära att falla under sommaren.

Som om det inte var nog med den politiska oron har ny statistik strött salt i såren. Siffror för andra 
kvartalet visade att BNP-tillväxten försvagades till 2,2 procent jämfört med i fjol, vilket är den svagaste 
tillväxttakten sedan första kvartalet 2017. Samtidigt försämrades de ekonomiska sentimentindikato-
rerna, som speglar synen på ekonomin, märkbart. Trots denna nedväxling finns det ingen anledning att 
bli överdrivet pessimistisk, för euroländernas ekonomier har fortfarande goda grundförutsättningar (se 
fördjupning på sid. 24). 

Man bör samtidigt ha i åtanke att avmattningen i år delvis beror på tillfälliga faktorer (ex. influensaepi-
demier, extremväder och strejker). Även om tillväxttoppen förmodligen redan har passerats väntas de 
närmaste årens tillväxt ligga kvar på god nivå. En fortsatt ökad inhemsk efterfrågan blir den viktigaste 
tillväxtmotorn under prognosperioden. Arbetskraftsbrist och de löneökningar som beslutats om i kollek-
tivavtal i Tyskland och i andra länder gör redan att lönerna i euroområdet stiger snabbare. Denna trend 
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väntas fortsätta framöver. Tillsammans med en ytterligare uppgång i sysselsättningen väntas detta 
stärka konsumentförtroendet och bidra till en ökad köplust hos hushållen. Näringslivets investeringar 
väntas växa i spåren av stigande kapacitetbrister och fortsatt gynnsamma kreditvillkor, som möjliggör 
lättillgänglig och billig upplåning. Eftersom USA sätter press på sina NATO-allierade i Europa att öka sina 
försvarsutgifter lär även de offentliga investeringarna öka.

Euroområdets exporttillväxt kommer att begränsas av svagare global tillväxt, handelsspänningar, för-
sämrad konkurrenskraft och tydligare kapacitetsbegränsningar. Även om handelsförbindelserna mellan 
USA och EU nu är något mindre ansträngda så riskerar handelskriget trappas upp på andra fronter, fram-
för allt mellan USA och Kina. Om så blir fallet, eller om det blir aktuellt med dramatiskt högre amerikanska 
tullar på europeiska bilar kan det påverka euroområdet negativt. 

Generellt sett är riskerna i EMU-prognosen på nedsidan. Den italienska populistiska regeringen kan 
fortfarande bjuda på otrevliga överraskningar genom att föra en ohållbar finanspolitik, som kan skaka 
om marknaderna och få obligationsräntorna i högt skuldsatta ländersom Italien att stiga. Detta skulle 
kunna ge nytt bränsle till diskussionerna om eurons framtid och försämra såväl framtidstron som inves-
teringsviljan i euroområdet. En finansiell kollaps i Turkiet skulle kunna betyda problem för en del banker i 
euroområdet, förvärra spänningarna i Italien och leda till nya flyktingströmmar. Om Brexit sker utan ett 
avtal kan det också tynga euroområdet och den brittiska ekonomin. En sådan utveckling skulle inte båda 
gott för euroländernas ekonomier, i synnerhet inte om den globala tillväxten även mattas av snabbare 
än väntat samtidigt som ECB redan till stor del har uttömt sin penningpolitiska arsenal.

Storbritannien – brexitförhandlingarna når sitt crescendo
Tillväxten i den brittiska ekonomin visar inga lysande siffror, men tuffar ändå på. Inledningen på året 
blev svag på grund av det besvärliga vintervädret. Läget förbättrades dock under det andra kvartalet i 
och med värmen och firandet av fotbolls-VM. Trots en nedåtgående trend för Storbritanniens reala BNP 
fann Bank of England tillräckliga skäl för att höja styrräntan för andra gången sedan folkomröstningen 
om Brexit. Den framtida penningpolitiken och utsikterna för ekonomin är dock mycket osäkra nu när 
EU-utträdet den 29 mars 2019 närmar sig. 

Risken för att Brexit kommer att genomföras utan ett avtal med EU har ökat efter att den brittiska 
regeringen framfört sina önskemål i förhandlingarna. Detta blottade splittringarna inom regeringen och 
ett antal ministrar avgick. Antalet möjliga utfall är fortsatt stort, men vi anser att det mest troliga är ett 
avtal där Storbritannien behåller sina nära band till EU och tvingas göra fler eftergifter till unionen än 
i regeringens senaste förslag. Även om Storbritannien och EU skulle lyckas enas om ett avtal i oktober 
finns en överhängande risk för att det brittiska parlamentet röstar ned detta utan att ha en uttömande 
reservplan. Om så blir fallet har britterna inte ens en månad på sig att besluta vad regeringen bör göra 
därnäst. En ny folkomröstning eller ett nyval står knappast högt på listan med tanke på att parlamentet 
är djupt splittrat och opinionsundersökningar inte visar några tecken på att britterna skulle vilja ändra 
på resultatet från folkomröstningen.

Finansmarknaderna, den ekonomiska utvecklingen och Bank of England påverkas alla av osäkerheten 
kring Brexit. På finansmarknaden är pundet fortsatt under press. Bank of England gör förberedelser, i 
samarbete med EU-institutionerna, som syftar till att säkra den finansiella stabiliteten oavsett vad som 
händer i mars. Centralbankens räntehöjningar väntas genomföras i små försiktiga steg, trots att infla-
tionstakten sannolikt kommer att ligga kvar över målet under den närmaste tiden. Den höga inflationen 
kommer att fortsätta urholka hushållens köpkraft. Även om arbetsmarknaden är stram och det finns 
tecken på stigande lönetryck räcker det inte för att ge något rejält lyft åt den privata konsumtionen 
framöver. Samtidigt väntas företagen förbli återhållsamma med investeringar så länge omständig-
heterna kring Brexit är ovissa. De offentliga investeringarna väntas däremot öka för att upprätthålla 
kvaliteten på offentlig service.
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Tillväxtmarknaderna – risk för turbulens
Den globala handelskonflikten med sjunkande råvarupriser, en starkare 
dollar och kapitalutflöden från tillväxtmarknaderna (EM) har skakat finans-
marknaderna. Försämrade relationer mellan USA och Turkiet och en kraf-
tigt försvagad turkisk lira ledde till en utbredd oro bland investerare för 
EM generellt. Än så länge har denna oro inte satt något tydligt avtryck i den 
ekonomiska utvecklingen i de stora EM-länderna. Fortsatt väntas ländernas 
bidrag till den globala tillväxten vara god, även om riskerna på nedsidan är 
betydande.

Turkiet
Den senaste tidens fallande turkiska lira, som utlöstes av kraftigt försämrade relationer mellan USA och 
Turkiet, har lett till en bred oro som spridit sig till andra tillväxtmarknader (EM), med fallande valutor 
och börser som konsekvens då investerarna sökt sig till säkrare tillgångar. Turkiet ger emellertid mer 
anledning till oro än de stora EM-ekonomierna eftersom landets ekonomi är i obalans. Bytesbalansen 
har försvagats avsevärt under de senaste åren. Utlandsskulden är stor och valutareserven otillräck-
lig. Framöver är det därför troligt att tillväxten hämmas av betalningsbalansen, trots Qatars löfte om 
direktinvesteringar nyligen. Samtidigt fördubblades styrräntan i juni för att hejda den kraftiga inflatio-
nen. Fler räntehöjningar lär behövas, vilket kommer att slå mot hushåll och företag som redan har höga 
lånekostnader. Relationen mellan USA och Turkiet blir viktig att följa den närmaste tiden eftersom den 
kommer att påverka utsikterna för hela tillväxtmarknadssegmentet.

Kina
Tillväxten i Kina blev något högre än väntat under 2017 och något högre än år 2016. Under första halv-
året 2018 noterades en genomsnittlig tillväxt på 6,9 procent. Vi förväntar oss att tillväxten nu mattas 
av något men att den ändå ligger kvar över målet på 6,5 procent. Under 2019–2020 räknar vi med 
ytterligare avmattning. Nettoexporten, som på senare år har bidragit marginellt till tillväxten, minskade 
under första halvåret i år. Detta vägdes upp av ökad privat- och offentlig konsumtion, samtidigt som 
investeringstillväxten var stadig. I dagsläget kan inget tydligt slut på handelskonflikten med USA synas 
och det regionala geopolitiska läget kan förändras framöver, vilket innebär betydande nedsidesrisker för 
tillväxten. 
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Som följd av handelskonflikten har renminbin försvagats och de kinesiska börserna har backat. Kina står 
fast vid sitt mål om att göra renminbin till en global valuta och att öka sina kapitalinflöden. När Fed nu höjer 
styrräntan och dollarn stärks är det osannolikt att Kina väljer att devalvera. Dessutom har inflationen 
varit måttlig, 2,1 procent i juli, under målet på 3,0 procent och en ökad ekonomisk stimulans väntas. I juli 
sammanträdde Kinas högsta beslutande organ, kommunistpartiets politbyrå, och gav beskedet att Kina 
kommer att vidta de finanspolitiska stimulansåtgärder som krävs i spåren av handelskonflikten som 
”väsentligt förändrat” det externa klimatet. Politbyrån var även tydlig med att de kommer att fortsätta 
med skuldavvecklingen, som delvis syftar till att styra om stora lån hos icke-finansiella företag och lokal 
förvaltning till mer produktiva sektorer, om än i måttlig takt. Skuggbanksektorns utlåning minskade 
kraftigt under första halvåret 2018 och den samlade kreditökningen stabiliseras.

Indien
Tillväxten har tilltagit i år och under 2019–2020 räknar vi med att den ökar något ytterligare. Infla-
tionen har tagit fart igen efter nedgången 2017 och ligger nu inom målintervallet. Det har fått cen-
tralbanken att börja höja sin reporänta för första gången sedan 2014, med totalt 0,5 procentenheter 
under sommaren. Regeringens plan att återkapitalisera banksektorn har gett visst stöd till ekonomin 
och kredittillväxten har ökat. Samtidigt medför en stigande styrränta att utrymmet för finanspolitis-
ka stimulanser minskar. Ett högre oljepris och en svagare rupie har försämrat bytesbalansen. Med en 
tillväxt som drivs av offentliga utgifter och en stigande offentlig skuld innebär valet 2019 en risk på 
nedsidan då regeringen tappar stöd i opinionen och kan ta ogynsamma beslut i den ekonomiska politiken. 
Exempelvis kan importtullar, som nyligen införts som ett led i ”Make in India”-initiativet, leda till mindre 
snarare än mer konkurrenskraft då tullarna kan skada egna importdrivna producenter mer än de stärker 
exportproducerande industri.

Brasilien
Återhämtning tog fart 2017 då högre globala råvarupriser lyfte exporten och låg inflation gav högre 
reallöner och stimulerade hushållens konsumtion. Under första halvåret 2018 blev tillväxten lägre än 
förväntat då Brasilien, som är en nettoexportör av råvaror skadades av fallande råvarupriser i spåren av 
handelskonflikten och sjunkande global efterfrågan. Förtroendeindikatorer har också fallit under 2018. 
Arbetslösheten är fortsatt hög och reallönerna har minskat. Inflationen har stigit efter att centralban-
ken sänkt styrräntan i flera steg sedan 2016.

De främsta riskerna på kort sikt är ökade handelshinder, sjunkande råvarupriser och minskad global 
efterfrågan. Dessutom är det kommande valet i oktober befäst med stor politisk osäkerhet. Den sittande 
presidenten Michel Temer har varken lyckats genomföra budgetreformer, som pensionsreformen, eller 
de nedskärningar som behövs för att få ner den växande offentliga skulden.

Ryssland
Som väntat har tillväxten ökat i år, delvis på grund av Fotbolls-VM. Även oljepriset har bidragit positivt. 
Trots svaga investeringar har återhämtningen spillt över i detaljhandeln, drivet av en starkare arbets-
marknad, stigande realinkomster (upp 2 procent i andra kv.) och historiskt låg inflation (2,5 procent i juli). 
Regeringen har beslutat om flera reformer, bland annat höjd moms och pensionsålder. Förslagen har mött 
stora protester men behövs, i synnerhet en höjd pensionsålder. Reformerna är positiva för tillväxten 
överlag, men samtidigt dämpar nya handelssanktioner från USA tillväxten. Riskerna är på nedsidan då 
fler sanktioner kan följa. Tillräckligt stor valutareserv, låg skuldsättning och ett bytesbalansöverskott 
väger upp. Momshöjningen och en svagare rubel väntas leda till att inflationen tillfälligt stiger över målet 
på 4 procent, och centralbanken kommer att dröja med stimulansåtgärder. Rubeln kommer sedan gradvis 
att stärkas. Vi beräknar att BNP-tillväxten blir 1,9 procent i år och 1,8 procent åren 2019 och 2020.
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Svensk ekonomi – bra eller bräcklig?
Svensk tillväxt är påtagligt god trots en avmattning på svensk bostadsmark-
nad och oro kring global handelspolitik. Inför de närmaste åren är därför 
den intressanta frågan om motståndskraften i ekonomin är stark eller om 
sårbarheter kommer att börja komma upp till ytan. Riskerna inkluderar 
minskat byggande och lägre exporttillväxt. Till detta kommer kostnader av 
sommarens extremväder och osäkerhet kring det svenska valet.

God tillväxt består, men sårbarheten är påtaglig 
Sverige är inne på det femte året av en tillväxt på nära 3 procent, även om den nu gradvis kommer 
att klinga av ned mot 2 procent under 2019 och 2020. Detta är en god takt både i internationell och 
historisk jämförelse. Varken avmattningen på bostadsmarknaden eller risken för tullar och handelskrig 
har satt ett nämnvärt avtryck i tillväxtsiffrorna. Inte heller inhemska problem som en dåligt fungerande 
bostadsmarknad, en tudelad arbetsmarknad och en eftersatt infrastruktur har hindrat ekonomin och 
sysselsättningen från att växa. 

Den främsta förklaringen till motståndskraften är att tillväxten i den globala ekonomin fortfarande är 
god och att svensk sysselsättning har fortsatt att stiga. Framåtblickande indikatorer, som syftar till att 
visa utsikterna för tillväxt i olika länder, tyder på att de stora ekonomierna kommer att fortsätta växa 
även om tillväxttakterna kommer ner från relativt höga nivåer då amerikanska tullar och motåtgärder 
från Kina och EU verkar hämmande. Hittills är dock inte handelshindren tillräckligt stora för att skapa 
en ny global recession och upptrappningen av handelshinder mellan EU och USA är, åtminstone tillfäl-
ligt, lagda på is. Det talar för att svensk export kommer att forstätta bidra till jobb och investeringar på 
hemmaplan.

Därmed väntas investeringarna i näringslivet, inte minst industrin, tillta då efterfrågan är god och 
nuvarande resurser är ansträngda. Det som skulle kunna äventyra industrins framfart är om amerikan-
ska biltullar införs. Införandet av biltullar skulle slå hårt mot svensk exporttillväxt i synnerhet efter-
som bilexporten (6 procent av svensk varuexport) har svarat för en betydande del av de senaste årens 
exportökningar.

Bostadsbyggandet saktar in och dämpar ekonomin 2019 och 2020 
Bostadsmarknaden har varit det andra orosmolnet för svensk ekonomi utöver handelshinder. Bostads-
priserna har dock stabiliserats och det är viktigt att notera att den prisnedgång vi har haft inte har 
påverkat hela landet utan främst Stockholms- och Göteborgsregionerna. Priserna har varit stabila under 
våren och sommaren. Ett högt utbud av nyproduktion och det skärpta amorteringskravet kan fortsatt 
leda till fallande priser på främst småhus och bostadrätter i Göteborgs- och Stockholmområdet under 
hösten. För landet som helhet ser vi dock att prisfallet i stort sett är över och på många mindre orter är 
det troligt att småhuspriserna fortsätter att stiga.

Bostadsmarknaden kommer dock att ha en dämpande effekt på tillväxten de kommande åren. Nypro-
duktionen av bostadsrätter kommer att minska påtagligt i storstadsregionerna. Bostadsinvesteringar-
na, som sedan 2012 kontinuerligt har bidragit positivt till svensk tillväxt, väntas dämpa ekonomin med 
några tiondelar de kommande två åren. Det är framför allt investeringar i flerbostadshus och i synnerhet 
bostadsrätter som bidrar negativt. Nedgången i bostadsinvesteringarna kommer dock delvis att kom-
penseras av att vi bedömer att offentliga investeringar kommer att öka de kommande åren. Arbetskraft 
inom byggindustrin kommer relativt enkelt att hitta ny sysselsättning inom de omfattande investering-
arna som kommer att ske i både underhåll och nyinvesteringar i infrastruktur såsom järnväg, tunnelba-
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nar och vägnät. Svensk befolkning kommer att fortsätta växa, framför allt ökar antalet unga och äldre. 
Det leder till renoveringar och utbyggnad av skolor, sjukhus, äldreboende och barnomsorg, vilket bidrar 
till sysselsättning och tillväxt. 

En stark arbetsmarknad ger hushållen ljusa utsikter för framtiden 
De kommande åren väntas präglas av en svensk ekonomi som går in i en lugnare fas, vilket tillsammans 
med en åldrande befolkning kommer att bromsa arbetsmarknaden. Arbetslösheten förutses stabiliseras 
kring 6 procent de närmaste åren innan den åter vänder uppåt. Även om arbetsmarknaden i stort döljer 
sårbarheter såsom matchningsproblematik, låg produktivitet och polarisering så har den övergripande 
utvecklingen varit överraskande positiv.

Framförallt är det hushållen som har gynnats av den stigande sysselsättningen. Hushållen har fått ta del 
av stadigt växande disponibla inkomster. Detta tillsammans med en allt lägre tillväxt för hushållens skul-
der – på grund av sjunkande aktivitet på bostadsmarknaden– gör att skuldkvotens ökningstakt kommer 
att dämpas under prognosperioden. Om så blir faller skulle det vara en välkommen utveckling för såväl 
Riksbanken som Finansinspektionen, vilket dämpar behoven av ytterligare åtgärder.

Finansinspektionens införda amorteringskrav har gradvist börjat sätta avtryck och det senaste amor-
teringskravet bedöms påverka 15 procent av svenska hushåll där motsvarande siffra för Stockholm och 
Göteborg är 30 respektive 19 procent. Utöver amorteringar, som bokföringstekniskt räknas som ett 
sparande, drivs sparandet av premier för tjänstepension och demografiska förändringar. En stor del av 
arbetskraften befinner sig nämligen i åldern 50 till 65 år, vilket är åldrar med relativt hög sparbenägen-
het. Den samlade bedömningen blir därför att sparandet förblir högt samtidigt som konsumtionen till 
viss del får ge vika. Framförallt är det konsumtionen av varaktiga varor, exempelvis bilar och heminred-
ning, som växlar ned.

Stimulativ finanspolitik både innan och efter valet
Finanspolitiken verkar stimulativt för svensk ekonomi med exempelvis ökade välfärdssatsningar och 
sänkta pensionärsskatter. Vanligtvis kommer intäktshöjande, mindre populära åtgärder efter valet, men 
detta val kan innebära en besvärlig regeringsförhandling. Det kan leda till en kombination av utgiftök-
ningar och skattesänkningar för att skapa ett stabilt regeringsunderlag.

Dessutom är det troligt att mer pengar tillförs kommuner och landsting som möter stigande kostnader 
för barnomsorg, sjukvård och äldreomsorg. Dessa utgifter begränsas dock av brist på arbetskraft inom 
offentlig finansierad verksamhet. De kommande två åren väntas dock skatteintäkterna samtidigt hållas 
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uppe av en god tillväxt och en stark arbetsmarknad, vilket bidrar till att det offentliga finansiella sparan-
det ligger över det nya överskottsmålet som börjar gälla från och med 2019.

Klimatförändringar driver upp priserna men Riksbanken höjer försiktigt och gradvist 
Utifrån ett Riksbanksperspektiv har inflationsdata sedan i våras varit svårtolkad. Å ena sidan har infla-
tionen mätt som KPI med fast bostadsränta (KPIF) överraskat över Riksbankens egen prognos, men å 
andra sidan har det underliggande pristrycket (KPIF exklusive energi) varit svagare än väntat. 

Den springande punkten har varit utvecklingen av energipriserna, vilket också förklarar diskrepansen 
mellan de två måtten. Sommarens torka och därmed de rekordlåga nivåerna i vattenmagasinen väntas 
orsaka högre energipriser i närtid. Därtill väntas högre spannmålspriser, i samband med dåliga skördar 
både i Sverige och globalt, leda till högre livsmedelspriser. Det betyder att KPIF-inflationen, med stöd av 
den extrema sommarvärmen, kommer att fortsätta att vara över Riksbankens inflationsmål i höst.

Efter ett och ett halvt år där majoriteten av utfallen av KPIF-inflationen har legat kring eller över målet 
väntas nu Riksbanken ta små försiktiga steg mot en penningpolitisk normalisering. Vår bedömning är att 
Riksbankens nästa steg blir att höja reporäntan med 0,10 procentenheter i december. Nästa år väntas 
reporäntan sedan höjas ytterligare två gånger vilket stödjs av en stigande underliggande inflation. 
Osäkerheten kring Riksbankens räntehöjningar är dock stor, och kommer, förutom utveckling av svensk 
inflation, också bero på hur världsekonomin utvecklas och hur det påverkar svenk ekonomi de närmaste 
åren. Den mest troliga utvecklingen är dock att vi långsamt går mot högre räntor, men att räntorna inte 
kommer upp i de nivåer vi hade innan finanskrisen.
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Norden – fortsatt stark tillväxt
Läget i de nordiska ekonomierna fortsätter att förbättras. Tillväxten i den 
norska ekonomin lär accelerera när investeringar i oljesektorn tar fart. Den 
danska ekonomin stärks av hushållens efterfrågan och en allt stramare 
arbetsmarknad. I Finland noteras en fortsatt stark och bred tillväxt i eko-
nomin, men konjunkturen kommer gradvis att dämpas. 

Norge
Läget i den norska ekonomin har fortsatt att förbättras. Arbetslösheten sjunker i hela landet och enligt 
Norges Banks regionala nätverksenkät blir BNP-tillväxten närmare 3,0 procent framöver. Oljesektorn 
har vänt från nedgång till expansion. Den globala tillväxten är god samtidigt som den norska kronan är 
fortsatt svag. Enkätsvar från tillverkningsindustrin pekar på tillväxt framöver. Bostadspriserna har vänt 
uppåt igen. Mot den bakgrunden tror vi att Norges Bank kommer att börja höja sin styrränta i september, 
även om inflationen fortfarande ligger under målet.

Den norska bostadsmarknaden har återhämtat sig och priserna är tillbaka på rekordnivåer. I juli för-
längdes den tillfälliga bolånelagen med endast några små förändringar. Regleringen bör på sikt dämpa 
hushållens kredittillväxt och därmed även prisutvecklingen på bostäder. Priserna tros dock fortsätta 
stiga gradvis under de närmaste månaderna. Färska siffror visar att både bostadsförsäljningen och 
kredittillväxten tickar uppåt, vilket tyder på att efterfrågan är stark.

Vi bedömer att den norska ekonomins grundläggande förutsättningar på lite längre sikt är goda och 
har stöd av en förbättrad makroekonomisk utveckling. Nästa etapp i den norska konjunkturcykeln blir 
sannolikt en period med ökade investeringar. Den utvecklingen har redan påbörjats i oljesektorn, vilket 
säkerligen kommer att ge en skjuts åt ekonomin i hela landet och leda till fortsatt accelererande tillväxt. 
Återhämtningen på bostadsmarknaden gör samtidigt att ekonomin inte kommer att tyngas av minska-
de investeringar i bostadssektorn i den grad som vi tidigare antog. Därmed borde BNP fortsätta öka i 
relativt god takt.
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Danmark
Tillväxten i den danska ekonomin har varit stadig de senaste åren tack vare stigande investeringar, 
växande export och hög privatkonsumtion. Konsumentförtroendet har fortsatt att stärkas under de 
senaste 18 månaderna, vilket talar för fortsatt stigande konsumtion framöver. Sysselsättningen har 
ökat med 1,7 procent under det senaste året och arbetslösheten är nu nere på den relativt låga nivån på 
4 procent, vilket tyder på ett ökat kapacitetsutnyttjande. Det finns inga tydliga tecken på överhettning, 
men bristen på arbetskraft i kombination med låg produktivitetstillväxt utgör en risk på kort sikt. Den 
måttliga inflationen har delvis bidragit till en god tillväxt av reallöner och inkomster. Framöver lär infla-
tionen hållas uppe när ekonomin går starkt.

Företagen har börjat öka sina investeringar igen efter flera svaga år i spåren av finanskrisen. Låga räntor 
och behovet av kapacitetsutbyggnad i flera sektorer kommer att spä på ökningen ytterligare. Sedan 
eurokrisens slut har de flesta branscher i den danska ekonomin bidragit till tillväxten. Inte minst har vi 
sett en uppgång i byggsektorn sedan bostadspriserna började stiga igen 2013. Konjunkturbarometrar 
för industrin steg kraftigt i fjol men har stabiliserats på sistone. Den starka tillväxten i euroområdet och 
de nordiska grannländerna ger goda exportutsikter. Tillväxten i den danska ekonomin ser ut att fortsät-
ta framöver och ligger kvar på omkring 2 procent under de närmaste åren.

Den fortsatta prisökningen på bostäder är en av de främsta riskerna i ekonomin på medellång sikt. Sedan 
början av 2017 har villapriserna stigit med 5 procent och ägarlägenhetspriserna med nästan 9 procent. 
Hushållens skuldsättning har minskat stadigt sedan slutet av finanskrisen men ligger fortfarande högt, 
också relativt jämförbara länder. I kombination med stigande bostadspriser ger detta skäl till oro avseen-
de den finansiella stabiliteten. Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att dämpa prisutvecklingen på 
bostadsmarknaden och minska sårbarheten.

Finland
2018 förväntas bli ännu ett år med stabil ekonomisk tillväxt i Finland. Vi beräknar att BNP-ökningen i år 
blir 2,7 procent, klart högre än vad som är uthålligt för landet sett över en lägre period. På grund av att 
en konjunkturnedgång väntas prognostiserar vi att tillväxten mattas av till 2,2 procent 2019 och 1,8 
procent 2020.

Goda ekonomiska utsikter samt ökad omsättning och lönsamhet för företagen har lett till ett uppsving 
i investeringar. Ökade investeringar i kapitalstocken har stärkt produktiviteten och därmed grunden för 
ekonomisk tillväxt. Investeringarna är dock framför allt koncentrerade till byggsektorn vars bidrag till 
tillväxten kommer att avta gradvis. Vi räknar med att ökningstakterna för investeringarna saktar ned 
under 2019–2020.
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Den ökade efterfrågan på arbetskraft har minskat arbetslösheten avsevärt och samtidigt lyft syssel-
sättningsgraden. Matchningsproblematiken avseende arbetskraftens kompetens och var i landet den 
finns hämmar ytterligare minskning av arbetslösheten. Den dämpade lönetillväxten har stärkt de finska 
företagens konkurrenskraft. Bristen på arbetskraft, som begränsat produktionen, har dock tilltagit och 
lett till ett ökat lönetryck.

Det förbättrade läget på arbetsmarknaden och de högre löneökningarna stärker också hushållens 
köpkraft och ger en skjuts åt privatkonsumtionen. Konsumentförtroendet bland de finska hushållen har 
sannolikt redan sett sin topp, men ligger fortsatt kvar på en historiskt hög nivå. Den ökning av infla-
tionstakten som väntas mot slutet av prognosperioden (till en relativt måttlig takt) kommer dock att 
begränsa konsumtionstillväxten. Samtidigt minskar hushållens sparkvot och dess skulder växer. Detta 
gör hushållen mer känsliga för ett högre ränteläge och mer sårbara för möjliga ekonomiska chocker.
 

Draghjälp från den starka konjunkturen i omvärlden och den ökade konkurrenskraften har gjort att de 
finska företagen har kunnat öka sin export. Ökningen har dock mattats av i år, och industriföretagen har 
justerat ned sina exportförväntningar. Även inom såväl tillverkningsindustrin som tjänstesektorn har 
omsättningstillväxten dämpats i år. En oväntat kraftig minskning av efterfrågan från utlandet utgör en 
av de största nedsidesriskerna för den finska exporten och i förlängningen ekonomin.

Ökade skatteintäkter och den finska regeringens beslut att bromsa de offentliga utgifterna ger succes-
sivt förbättrade offentliga finanser. Buffertar för ett eventuellt ökat utgiftstryck framöver kommer 
dock fortsatt att vara blygsamma, liksom den offentliga sektorns bidrag till tillväxten.
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Baltikum – en het sommar
Sommaren i Baltikum präglades av högtryck. Inte nog med att det var 
hett rent bokstavligt; BNP-tillväxten i alla tre länder har också legat en bra 
bit över den långsiktiga trenden, samtidigt som temperaturen stigit på 
arbetsmarknaden. Trots det är inflationen under kontroll, skulderna låga 
och utrikeshandeln och statsfinanserna i balans. Det talar för att vi slipper 
överhettning och kollaps och i stället får se ekonomin kylas ned gradvis.

Estland
Tillväxten i Estland har tappat lite fart och vi bedömer att den kommer att fortsätta mattas under de 
närmaste två åren. Men 3,5 procent i år, 3,2 procent nästa år och 2,7 procent 2020 är fortfarande bra 
siffror. Som helhet är ekonomin motståndskraftig och balanserad. I vårt huvudscenario räknar vi med 
bytesbalansöverskott och starka statsfinanser. De estniska hushållen har kunnat bygga upp sitt sparan-
de och har därför ett bättre skydd än tidigare mot oväntade ekonomiska chocker. Samtidigt har arbets-
marknaden blivit väldigt stram och den starka tillväxten har lett till större efterfrågan på arbetskraft. 
Arbetslösheten är nu den lägsta sedan före finanskrisen, och sysselsättningen är rekordhög. Brist på ar-
betskraft begränsar företagen alltmer kännbart. Vi räknar med att arbetslösheten kommer att fortsätta 
sjunka under den närmaste tiden och ligga nära 5 procent i slutet av prognoshorisonten. Arbetsmarkna-
den kommer att fortsätta vara stram med tanke på Estlands nuvarande invandringspolitik. Den strama 
arbetsmarknaden är en betydande negativ risk eftersom det bidrar till kraftigt ökande arbetskostnader, 
vilket försämrar konkurrenskraften och begränsar företagens vinstutveckling och produktion.

Den genomsnittliga efterfrågan på importvaror bland Estlands viktigaste handelspartner ökar långsam-
mare i år. Vi bedömer att efterfrågan från omvärlden blir något lägre 2019 och 2020, och det kan göra 
att exportvolymökningen bromsar in. Estlands exportföretag har klättrat högre i värdekedjan och kan 
nu ta bättre betalt för sina exportprodukter, vilket till viss del kompenserar för de stigande arbetskost-
naderna. Ett av de största hoten mot exporten är en oväntad försvagning av efterfrågan från utlandet. 
Estland är en väldigt öppen ekonomi och skulle drabbas hårt om protektionismen breder ut sig. 
 
Investeringarnas andel av BNP har sjunkit och är nu den lägsta på 23 år. Företagens investeringar mins-
kade i början av året. Vi tror dock att det rörde sig om en tillfällig effekt som främst berodde på att jäm-
förelsen snedvreds av ovanligt stora investeringar under första halvåret 2017. Såväl den utländska som 
den inhemska efterfrågeökningen har planat ut, men efterfrågan lär vara hög även fortsättningsvis och 
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företagen behöver investeringar i produktivt kapital. Ökningen av offentliga investeringar väntas slå av 
på takten i år, men efter investeringsökningen 2017 är den generella nivån högre och investeringarnas 
andel av BNP kommer att öka. Med byggandet av Rail Baltica under 2020 kommer både näringslivets och 
de offentliga investeringarna att öka.

Lettland
En imponerande tillväxt på hela 5,1 procent på årsbasis i det andra kvartalet överträffade förväntning-
arna. Tillväxten har en bred bas, men två sektorer sticker ut. Den ena är den snabbväxande byggsektorn 
som växer med mer än 30 procent, delvis tack vare EU-medel. Framför allt är det lokaler och infrastruk-
turbyggen som bidrar (både offentligt och privat finansierade), men även bostadsbyggandet stiger. Som 
en följd ökar även investeringarna kraftigt. Sådana här tillväxttakter är naturligtvis inte hållbara och 
tillväxten i både byggsektorn och investeringarna kommer att minska. En annan sektor som sticker ut 
är finanssektorn. Avvecklingen av den del av banksektorn som vänt sig mot kunder som inte var bosatta 
i Lettland går långsammare än vad myndigheterna påstod i början av året men avvecklingen kommer 
att fortsätta påverka export och BNP negativt framöver. Hittills har tillväxten i byggsektorn mer än väl 
uppvägt nedgången för finanssektorn.

Byggboomen lär leda till att arbetskraftsbristen och lönetrycket i andra delar av ekonomin blir än 
tydligare framöver, eftersom arbetsmarknaden redan är ganska stram. Arbetslösheten sjönk i andra 
kvartalet till 7,7 procent, den lägsta nivån på tio år. Löneökningstakten på årsbasis ligger kvar på unge-
fär 9 procent, bland annat p.g.a. höjda minimilöner. Arbetslösheten väntas fortsätta sjunka, men inte lika 
snabbt som hittills. Den sysselsättningsökning som sker för närvarande kommer dock att avta nästa år 
eftersom befolkningen i arbetsför ålder minskar och deltagandet på arbetsmarknaden redan är histo-
riskt högt. Köpkraften ökar snabbare än i fjol, men privatkonsumtionen ökar alltjämt i ungefär samma 
takt. Bolånestocken minskar alltjämt i årstakt, men hög framtidstro och stigande inkomster gör att 
intresset för bolån ökar. Detta borde ge stöd till konsumtionen, men tillväxten avtar när löneökningarna 
mattas framöver.

Exportsiffrorna förbättrades i andra kvartalet, men tillväxten väntas slå av på takten när konkur-
renstrycket ökar, kapacitetsbegränsningar och brist på arbetskraft hindrar utvecklingen och tillväxten i 
exportländerna mattas av. En mer dämpad tillväxt i tillverkningsindustrin är det första tecknet på detta. 
Det torra och varma vädret lär påverka livsmedelsexporten negativt i år, även om högre priser delvis kan 
kompensera för det.

När konjunkturen går mot en mognare fas tror vi att tillväxten bromsar in från 4 procent i år till 3 pro-
cent nästa år och 2,5 procent 2020. Det finns dock ett stort antal risker. EU-medlen ger stöd till tillväx-
ten men skapar samtidigt en risk för överhettning i byggbranschen och på arbetsmarknaden. Produktivi-
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teten ökar visserligen med 3 procent, men det räcker inte för att hålla jämna steg med lönerna. På så vis 
försämras konkurrenskraften successivt. Transportsektorn är sårbar och återhämtningen under andra 
kvartalet 2018 var förmodligen bara tillfällig. Utgången av parlamentsvalet är synnerligen oviss, men 
vi räknar inte med några större förändringar i den ekonomiska politiken. Riskerna finns framför allt på 
nedsidan. Det gäller även den globala tillväxten, som kan dra ner Lettlands export.

Litauen
Tillväxten fortsatte i oförminskad takt under årets andra kvartal med en expansion på 3,7 procent. Till 
följd i byggbranschen har investeringarna till sist börjat öka. Tack vare den starka ekonomin och EU-
medel ökade byggandet med 17,5 procent i andra kvartalet jämfört med samma period i fjol, med tvåsiff-
riga tillväxttal för såväl bostäder och kommersiella fastigheter som infrastrukturprojekt. Tillväxttakten 
för företagslån steg till 8,4 procent i juni – den högsta noteringen på drygt ett år. I år beräknas investe-
ringarna öka snabbare än på sju år, men därefter sker en avmattning när konjunkturcykeln mognar.

Hushållens konsumtion har inte heller minskat i år. Konsumenternas framtidstro är den högsta på elva år 
tack vare stöd från kraftiga löneökningar och höjda pensioner och sociala förmåner. Det ovanligt varma 
vädret bidrog också till att handeln ökade till 6,7 procent under andra kvartalet i år. Arbetsmarknaden 
har samtidigt blivit allt stramare och arbetslösheten sjönk till 5,9 procent i andra kvartalet när arbets-
givarna till sist började rekrytera bland de som tidigare var arbetslösa. Nya migrationsmönster måste 
också ha bidragit till sysselsättningsökningen, för sedan en tid är nettoinvandringen positiv. Under 
2019–2020 kommer konsumenternas köpkraft att få ett lyft tack vare sänkt inkomstskatt för låg- och 
medelinkomsttagare. Utrymmet för att låta lönerna stiga snabbare än produktiviteten krymper dock 
och sysselsättningsökningen väntas bromsa in på grund av befolkningens åldrande. Som en följd räknar 
vi med att hushållens konsumtion kommer att mattas gradvis fram till 2020.

Den nominella exporten ökade något mindre på årsbasis under andra kvartalet. Förklaringen var dels att 
tillväxten mattas på viktiga exportmarknader, dels att konkurrenskraften försämrats och att export-
siffrorna från i fjol är höga. Dessa faktorer kommer att fortsätta hålla nere exportökningen under de 
närmaste åren. Hittills har företag och hushåll i Litauen inte visat någon större oro över den senaste 
tidens handelskonflikter. EU-kommissionens barometerindikator visade att framtidstron tvärtom var den 
högsta på tio år i juli. Små, öppna ekonomier tenderar dock att drabbas särskilt hårt av protektionism, så 
om spänningarna fortsätter att trappas upp kan det få negativa konsekvenser för Litauens exportutsik-
ter. Litauens ekonomi är dock betydligt bättre rustad för att klara negativa händelser i världsekonomin nu 
än för ett årtionde sedan. Till skillnad från före krisen 2008 har Litauen nu en balanserad bytesbalans och 
överskott i statsfinanserna. Det finns inga tecken på överhettning på bostadsmarknaden, skuldsättning-
en är låg bland hushåll och företag, ett antal viktiga strukturreformer har genomförts och fler är på gång.
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Räntor och valutakurser
Penningpolitiken fortsätter att normaliseras och det påverkar både räntor 
och valutakurser. Räntorna kommer så småningom att stiga och kronan att 
stärkas något framöver. Federal Reserves penningpolitik ger dollarn stöd i 
det korta perspektivet. Oljepriset stabiliseras omkring 70 dollar per fat.

Centralbankerna går i olika takt
USA:s centralbank Federal Reserve har kommit ganska långt på vägen mot en normaliserad penning-
politik. Styrräntan ligger i intervallet 1,75–2,00 procent. Mot bakgrund av den relativt höga tillväxten 
och den starka arbetsmarknaden räknar vi med att räntehöjningarna fortsätter fram till andra halvåret 
nästa år. Men eftersom Feds räntekommitté (FOMC) har antagit en något mer hökaktig hållning räknar vi 
med att räntehöjningarna blir lite mer offensiva under det närmaste året än vad vi tidigare trodde.

Euroområdets fortsatta goda och breda tillväxt samt en gradvis stigande inflation gör att Europeiska 
centralbanken (ECB) kommer att ta nästa steg i normaliseringen av penningpolitiken genom att upphöra 
med obligationsköpen från början av 2019. Penningpolitiken i området kommer dock att förbli expansiv 
under hela prognosperioden. En första höjning av inlåningsräntan kommer först i tredje kvartalet 2019, 
och följs sedan av en höjning av refiräntan i december. Därefter räknar vi med att ECB höjer refiräntan vid 
två tillfällen under 2020. Inflationen, styrkan i återhämtningen och euron kommer att stå i fokus för ECB.

Riksbanken kommer även i fortsättningen att fokusera på inflationen, inte minst på olika underliggan-
de mått. Den svenska kronan är också en viktig faktor framgent. Vi räknar med att kronan kommer att 
stärkas, men i ganska långsam takt. Inflationen förväntas stabiliseras kring målet i det medellångsiktiga 
perspektivet. Det öppnar för en försiktig första höjning av reporäntan, med 0,10 procentenheter, mot 
slutet av året. Under de närmaste två åren tror vi att Riksbanken kommer att göra endast försiktiga 
höjningar av reporäntan, så att den ligger på 0,5 procent i slutet av 2020.

Normalisering av penningpolitiken anger tonen för ränteutvecklingen 
Under de närmaste åren kommer de långa räntorna främst att bestämmas av den takt som centralban-
kerna normaliserar penningpolitiken. Hur centralbankerna väljer att hantera sina balansräkningar blir 
extra viktigt framför allt för marknadsräntor med långa löptider. 

I det korta perspektivet räknar vi med brantare räntekurvor i både euroområdet och Sverige, eftersom 
räntorna på kortare löptider hålls tillbaka av att centralbankerna går så försiktigt fram med att höja sina 
styrräntor. När styrräntorna väl höjs tror vi att räntekurvorna planar ut igen. De olika centralbankernas 
tidtabell för normaliseringen, och särskilt då i vilken takt de minskar sina obligationsköp, kommer att ha 
stor betydelse för de långa marknadsräntorna och räntekurvorna på de olika marknaderna.

De långa räntorna kommer dock att förbli låga under hela prognosperioden eftersom inflationstrycket 
är måttligt och efterfrågan på säkra tillgångar är hög. De svenska obligationsräntorna kommer också 
att hållas nere genom att statens upplåningsbehov är mycket litet och omsättningen av obligationer är 
begränsad. De politiska riskerna i Europa har ökat på nytt i år. Tillsammans med en upptrappning av han-
delskriget och hanteringen av Brexit kan det leda till större svängningar på räntemarknaden och ökade 
räntedifferenser, särskilt på de marknader som inte brukar räknas till de mest säkra.

Penningpolitik och geopolitik blir avgörande för valutakurserna
Penningpolitik och geopolitik är även fortsättningsvis de faktorer som främst kommer att påverka 
växelkurserna. I det korta perspektivet ger ränteskillnader stöd åt dollarn. En fortsatt god utveckling i 
euroområdet tillsammans med en tilltagande hökaktighet från ECB:s sida sätter dock ett golv för eurons 
kurs mot dollarn. Riksbanken kommer snart att börja strama åt penningpolitiken, samtidigt som den 
svenska ekonomin är stark. Det gör att kronan kommer att stärkas, men i ganska långsam takt. Den 
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norska kronan kommer att stabiliseras i en nära framtid, delvis tack vare högre oljepris och en stabilise-
ring på bostadsmarknaden. Osäkerheten kring Brexitförhandlingarna tynger fortfarande utsikterna för 
pundet, och periodvis kan växelkursen för GBP fluktuera avsevärt. Att Fed stramar åt penningpolitiken 
samtidigt som råvarupriserna rör sig i sidled kan emellanåt skapa osäkerhet och större kursrörelser för 
tillväxtmarknadsvalutor.

OPEC ökar produktionen i ett försök att stabilisera marknaden – och lyckas sannolikt 
Balansen i oljemarknaden är just nu ganska ansträngd. Oljepriset har stigit kraftigt sedan förra som-
maren eftersom hög efterfrågan och stora produktionssänkningar inom OPEC har lett till krympande 
råoljelager. OPEC-länderna, tillsammans med de övriga länder som ingick överrenskommelsen att 
begränsa oljeproduktionen, har aviserat att man siktar på att justera begränsningen till närmare 100 
procent framöver (från 120 procent i nuläget). För att minska risken för överhettning på marknaden 
måste ländernas samlade produktion öka. Vi tror att det leder till att vi får se stabilare priser på omkring 
70 dollar per fat. Det genomsnittliga priset på olja under helåret 2018 beräknas nu bli 72 dollar per fat. Vi 
har justerat upp vår prognos för oljepriset 2019 till 70 dollar per fat och räknar med ett pris på 67,5 dollar 
per fat 2020.

Ränte- och valutaprognos

Utfall Prognos
2018

27 AUG
2018

31 DEC
2019

30 JUN
2019

31 DEC
2020

30 JUN
2020

31 DEC

Styrräntor (%)

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

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

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

Riksbank -0,50   -0,40   -0,25   0,00   0,25   0,50   

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

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

Statsobligationsräntor (%)

Sverige 2 år -0,53   -0,35   0,10   0,60   0,80   1,00   

Sverige 5 år -0,05   0,20   0,85   1,30   1,65   1,80   

Sverige 10 år 0,49   0,80   1,25   1,75   2,05   2,25   

Tyskland 2 år -0,61   -0,45   -0,15   0,30   0,75   0,90   

Tyskland 5 år -0,20   0,00   0,60   1,10   1,40   1,70   

Tyskland 10 år 0,37   0,60   1,00   1,50   1,80   2,00   

USA 2 år 2,64   2,90   3,05   3,20   3,40   3,45   

USA 5 år 2,74   3,15   3,20   3,30   3,50   3,55   

USA 10 år 2,85   3,20   3,30   3,40   3,55   3,65   

Växelkurser

EUR/USD 1,16   1,15 1,16 1,17 1,18 1,20 

EUR/SEK 10,61   10,15 9,90 9,55 9,50 9,40 

USD/SEK 9,14   8,83 8,53 8,16 8,05 7,83 

KIX (SEK) 3/ 121,00 119,70 117,30 113,00 112,50 110,30 

EUR/NOK 9,70   9,31 9,08 8,84 8,80 8,79 

NOK/SEK 1,09   1,09 1,09 1,08 1,08 1,07 

EUR/GBP 0,90   0,91 0,87 0,88 0,89 0,89 

USD/CNY 6,85   6,75 6,65 6,55 6,50 6,40 

USD/JPY 111,40 108,00 105,00 105,00 105,00 105,00 

USD/RUB 67,40 66,96 64,66 62,39 60,17 58,33 
1/ Övre intervallet
2/ Refiräntan 
3/ Handelsvägt valutakursindex (“kronindex”). Ett högre värde på index betyder att kronan har försvagats
Källor: Macrobond och Swedbank Analys
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Kostnaden för passivitet i klimatfrågan stiger
Sommarens extrema väderförhållanden har riktat ljuset mot klimatfrågan. 
Kostnaderna för att inte motverka klimatförändringar blir allt tydligare. 
Näringslivet och finanssektorn förbereder nu ökade satsningar på hållbara 
investeringar. Men Swedbanks hållbarhetsindikatorer visar att det finns en 
stor outnyttjad potential i omställningen till renare, mer energieffektiva 
ekonomier, även i Baltikum och Norden.

Under sommaren har bönder över hela Europa drabbats av torka, och skogsbränder har orsakat stora 
materiella förluster för både enskilda personer och skogsindustrin, särskilt i Norden. Priserna på jord-
bruksprodukter kommer att stiga under de närmaste månaderna, vilket kommer att leda till högre priser 
för konsumenter. Den mycket torra och varma sommaren har tydligt riktat fokus mot klimatförändring-
arna, bland allmänhet, beslutsfattare och näringsliv, i Norden och i Baltikum. Extrema väderförhållanden 
tros bli allt vanligare i framtiden, på grund av klimatförändringarna. Omfattande ekonomiska och huma-
nitära konsekvenser av ett varmare klimat synliggör behovet av att investera i en mer hållbar framtid. 
Färsk statistik visar att de globala utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka. De ansträngningar som 
i dagsläget görs för att bekämpa klimatförändringarna tycks alltså vara otillräckliga. 

Swedbanks hållbarhetsindikatorer mäter framstegen mot FN:s globala mål för hållbar utveckling. De 
nordiska länderna är ledande inom hållbarhet. Vår analys visar dock att miljöskydd är det område där 
störst framsteg behövs för att Norden ska kunna nå målen i FN:s agenda 2030. I de baltiska länderna 
behövs än större framsteg. Båda Norden och Baltikum har en stor outnyttjad affärspotential i att främja 
omställningen till renare och mer energieffektiva ekonomier.

Stor affärspotential inom miljöskydd
Swedbanks hållbarhetsindikatorer (SSI) hjälper till i att identifiera områden där vi både behöver och kan 
förvänta oss dels offentliga dels privata investeringar under kommande år. Som riktmärke för 2030 an-
vänder vi oss av de bästa prestationerna inom EU-28 år 2015. Alla länder tilldelas trafikljusfärger utifrån 
hur långt de har kvar till målen år 2030 (intervallen för Baltikum respektive Norden skiljer sig åt lite med 
hänsyn till ländernas olika förutsättningar och förbättringstakter under de senaste åren). Vi har valt 41 
indikatorer som delats in i fyra hållbarhetskategorier: miljöskydd, social inkludering, styrning och hållbar 
tillväxt på medellång sikt.

NORDEN: Framsteg mot FNs globala hållbarhetsmål, % av riktmärke*
Sverige Danmark Finland Norge

E: Miljöskydd (hållbarhetsmål # 6, 7, 11, 12, 13) 83 79 68 72

S: Social inkludering (hållbarhetsmål # 1, 3, 5, 10) 89 81 91 91

G: Styrning och institutioner (hållbarhetsmål # 16, 17) 97 94 91 99

G: Hållbar tillväxt på medellång sikt (hållb.mål # 4, 8, 9) 87 91 83 88

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

* Riktmärket är den 90/10 percentilen av EU28 år 2015. Totalt 41 indikatorer som representerar 14 av 17 av FNs globala hållbar-
hetsmål, aggregerade över fyra kategorier. Gränsvärden för trafikljus: > 90 % för grön, 70–90 % för gul.

Källa: Swedbank Makroanalys

SSI visar att mycket arbete kvarstår för att Sverige, Danmark, Finland och Norge ska kunna möta de 
ambitiösa miljömålen. Störst affärspotential finns i kategorin miljöskydd. Sverige ligger bäst till i denna 
kategori, men uppnår ändå bara målet till 83 procent. Finland släpar efter, på endast 68 procent av 
riktvärdet, främst på grund av fortsatt hög energiintensitet, låg resursproduktivitet och hög avfalls-
generering. När det gäller utsläppen av växthusgaser har alla länderna dock långt kvar till att nå sina 
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ambitiösa nationella mål. Även i fråga om avfallsgenerering och luftföroreningar krävs fler insatser från 
både beslutsfattare och företag, Sverige undantaget. Positivt är dock att prestationerna i kategorin 
miljöskydd har förbättrats på senare år (om än något mindre i Norge).

Länderna i Baltikum har desto mer arbete framför sig då de endast når 58–70 procent av riktmärket 
för miljöskydd. Estland ligger sämst till på grund av sin förorenande skifferoljeindustri. Alla de baltiska 
länderna tilldelas rött trafikljus för indikatorerna energiintensitet och resursproduktivitet. Luftförore-
ningarna är också för höga och ytterligare åtgärder krävs på avfallsåtervinningsområdet.

BALTIKUM: Framsteg mot FNs globala hållbarhetsmål, % av riktmärke*
Estland Lettland Litauen

E: Miljöskydd (hållbarhetsmål # 6, 7, 11, 12, 13) 58 73 70

S: Social inkludering (hållbarhetsmål # 1, 3, 5, 10) 56 56 55

G: Styrning och institutioner (hållbarhetsmål # 16, 17) 70 51 62

G: Hållbar tillväxt på medellång sikt (hållb.mål # 4, 8, 9) 69 63 66

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

* Riktmärket är den 90/10 percentilen av EU28 år 2015. Totalt 41 indikatorer som representerar 14 av 17 av FNs globala hållbar-
hetsmål, aggregerade över fyra kategorier. Gränsvärden för trafikljus: >80 % för grön, 60–80 % för gul.

Källa: Swedbank Makroanalys

Även i främjandet av hållbar tillväxt och ökad social inkludering behövs åtgärder 
Norden är världsledande på många områden som rör hållbar utveckling. SSI-ramverket visar dock att 
mycket arbete kvarstår. Hållbarhet handlar dock om mer än bara miljöskydd. Exempelvis släpar Danmark 
särskilt efter inom social inkludering, främst på grund av att mödradödligheten är högre där än i övriga 
nordiska länder. Sverige hamnar å andra sidan på efterkälken i fråga om låg ekonomisk standard och 
inkomstklyftan mellan de 20 rikaste procenten och de 20 fattigaste procenten. Lönegapet mellan män 
och kvinnor är också fortsatt stort i alla de nordiska länderna. 

Förutsättningarna för hållbar tillväxt på medellång sikt är också en utmaning för de nordiska länderna. 
På det området är det bara Danmark som tilldelas ett grönt trafikljus. Alla tre länder har problem med en 
betydande andel unga som lämnar skola eller yrkesinriktad utbildning i förtid. Andelen unga som varken 
arbetar eller studerar (NEET) är fortfarande hög i Finland, medan Norge satsar förhållandevis lite på 
forskning och utveckling. Styrning har historiskt sett varit en av de nordiska ländernas styrkor. Men man 
ska akta sig för att vila på lagrarna: på senare år har resultaten försämrats i de nordiska länderna, utom 
för Norge. 

Delvis tack vare ekonomisk återhämtning har de baltiska länderna gjort fantastiska framsteg under 
de senaste fem åren (utom när det gäller social inkludering). Dock kvarstår arbete i flera avseenden för 
att hinna ifatt EU28-toppen. De största skillnaderna mellan länderna hittas i kategorin styrning, där 
Lettland ligger sämst till för alla indikatorer och i snitt bara når upp till 51 procent av riktmärkena. Est-
land ligger i täten med 70 procent. De minsta skillnaderna mellan länderna såväl som de lägsta nivåerna 
finns inom social inkludering. Även om löneklyftan mellan könen ger rött ljus för alla tre länderna, tycks 
bristande jämställdhet vara en större utmaning för Estland än för de två andra länderna. Lettland och 
Litauen brottas istället mest med allvarlig materiell fattigdom. Samtliga fattigdomsindikatorer visar 
rött för de tre länderna, liksom mödradödligheten. När det gäller hållbar tillväxt på medellång sikt ligger 
Lettland sämst till med 63 procent, medan Estland hamnar på 69 procent. Inom det området är det inno-
vationer (patent per capita och FoU-utgifter) och livslångt lärande för vuxna som är de mest angelägna 
problemområdena i både Lettland och Litauen, medan antalet patent i Estland är mycket lågt trots 
högre FoU-utgifter.

Mer information om metodiken bakom, och resultaten för, SSI, finns här ( januari 2018) och här ( juni 
2018, inklusive uppdaterade och detaljerade tabeller för både Norden och Baltikum).
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ECB:s åtstramning sker långsamt
ECB har, liksom Riksbanken, bedrivit en okonventionell penningpolitik 
med omfattande obligationsköp och negativa räntor på senare år. Men 
trots både god och bred ekonomisk tillväxt och en total inflation som 
ligger nära två procent har ECB visat såväl stor försiktighet som tvekan till 
att börja normalisera penningpolitiken. Är det ett misstag, och vad kan vi 
förvänta oss framöver?

Läget i ekonomin talar för normalisering
BNP-tillväxten i euroområdet steg till över 2 procent i slutet av 2016 och fortsatte att öka under 2017 
i kölvattnet av den starka världshandeln. Även om tillväxten har mattats något i år, ligger den fortfa-
rande på eller över tillväxtpotentialen i de flesta länder i euroområdet. Stabil tillväxt återspeglas på 
arbetsmarknaden i form av stigande sysselsättning och stadigt sjunkande arbetslöshet. Arbetslösheten 
är nere på 8,3 procent för euroområdet som helhet. Den ligger därmed under den uppskattade jämvikts- 
nivån och dessutom en procentenhet under genomsnittet för perioden sedan millennieskiftet. 

Den låga arbetslösheten gör att de flesta euroländer börjar märka av brist på arbetskraft. I Tyskland, 
Frankrike och Spanien lyfter rekordmånga tillverkningsföretag fram bristen på arbetskraft som det mest 
akuta problemet. I euroområdet som helhet uppger nästan vart femte företag att otillräcklig tillgång på 
arbetskraft är den faktor som främst begränsar produktionen. Situationen kommer troligtvis att leda till 
att lönerna stiger, och den processen har redan inletts. 

Arbetskostnaderna ökade med 2,1 procent under årets första kvartal, vilket var den snabbaste ökningen 
sedan 2012. En enkät som gjorts av Duke University bland finanschefer på europeiska bolag pekar dess-
utom på att löneökningarna kommer att stiga upp mot 3 procent. Den offentliga sektorn och de största 
fackföreningarna har också bäddat för snabbare löneökningar under de närmaste två åren. Alla dessa 
faktorer talar för att även kärninflationen kommer att stiga. Samtidigt väntar sig såväl hushåll som före-
tag i bygg-, industri- och servicesektorerna den högsta prisökningstakten sedan 2013. Allt detta tyder 
på att ECB borde inleda eller åtminstone allvarligt överväga en normalisering av penningpolitiken. Men 
trots det tas inga steg i den riktningen ännu på ett tag.
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ECB:s agerande handlar inte bara om inflationen
Diagrammet på föregående sida visar hur kärninflationen i euroområdet har förändrats under de senaste 
fem åren. Inflationen har rört sig i ett mycket snävt intervall kring 1 procent. Om man bara tittar på 
diagrammet går det knappast att identifiera någon särskild tidpunkt då inflationsnivån tycks motivera 
den penningpolitiska stimulansen utan motstycke som ECB genomfört – minusränta och stödköp av obli-
gationer. När oljepriset rasade i mitten av 2014 blev den totala inflationen negativ och låg i närheten av 
noll under året som följde. Den låga inflationen var det främsta argumentet för att inleda de kvantitativa 
lättnaderna, åtminstone officiellt. Men nu, när den totala inflationen – återigen på grund av oljepriset 
– ligger ganska stabilt runt 2 procent, vill ECB avfärda utvecklingen som ett tillfälligt hack i kurvan och 
fokusera på kärninflationen. I våra ögon framstår det som ett ganska asymmetriskt sätt att reagera på 
prisutvecklingen och dess underliggande faktorer. 

Att ECB drar sig för att diskutera en normalisering av penningpolitiken är dock naturligt. Centralbanken 
började öka stimulanserna först när USA redan talade om att dra tillbaka stimulans. ECB gjorde missta-
get att strama åt för tidigt 2011, vilket kan ha förvärrat det ekonomiska läget till den grad  att man åter 
hamnade i recession i euroområdet. Nu vill centralbanken inte riskera att göra om samma misstag. Om 
ekonomin drabbas av viss överhettning ses det som ett lindrigt problem jämfört med en starkare euro, 
svagare tillväxt och statsskuldräntor med potentiellt destabiliserande effekt. ECB kom väldigt sent till 
festen och verkar vara inställda på att stanna kvar längst. Och de som är i samma sällskap, till exempel 
Riksbanken, är så illa tvungna att dröja sig kvar längre än de skulle göra annars. 

Mario Draghi blir ingen räntehök, men hur blir det med efterträdaren?
Mario Draghi har varit mer duvaktig än vad både analytiker och marknaden räknade med. Men hans man-
datperiod slutar hösten 2019, och hans efterträdare kan komma att ge efter för påtryckningarna från 
de medlemmar av ECB-rådet som vill se en normalisering av penningpolitiken. Euriborräntorna prisar i 
nuläget in alla tänkbara värstascenarier: upptrappade handelskrig, ekonomiskt sammanbrott i Turkiet, 
politiska misstag i Italien och det annalkande slutet för högkonjunkturen i USA och övriga världen. Enligt 
marknadens förväntningar blir tremånaders Euribor positiv först 2021 och ligger fortfarande kvar under 
1 procent i slutet av 2023. Tremånaders Euribor är en av de viktigaste korta räntorna på penningmark-
naden  och är en bra proxy för hur stram penningpolitiken är.

Vi tror att Mario Draghi kommer att hålla löftet att lämna styrräntorna oförändrade till slutet av nästa 
sommar, men att de börjar höjas under hösten 2019. När åtstramningarna väl inleds tror vi dock att ECB 
kommer att gå snabbare fram än vad marknaderna just nu förutser. Den ekonomiska utvecklingen lär 
stödja detta, såvida inte handelskrig, Italiens politik eller andra okända faktorer som vi inte känner till 
eller kan bedöma sätter käppar i hjulen. I så fall blir läget ett helt annat och vi går mot ännu ett decenni-
um med nollränta eller minusränta, med alla de negativa effekter det innebär.
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Stora utmaningar väntar nästa regering
Stor osäkerhet råder över valutslaget i det svenska riksdagsvalet den 9 
september. Risken för en komplicerad och utdragen regeringsbildning är 
betydande. Osäkerhet kring regeringsbildning kan ge effekter på valuta- 
och räntemarknaden, men då svenska statfinanser är starka bedömer vi 
att det främst berör valutamarknaden och endast ger kortsiktiga effekter. 
Dock kan den ekonomiska politiken under nästa mandatperiod präglas av 
svårighet att skapa koalitioner och få igenom reformer. Det kan visa sig bli 
statsfinansiellt kostsamt och nödvändiga reformer för att stärka svensk 
ekonomi kan utebli.

Risk för en politiskt komplicerad och kostsam mandatperiod framför oss
En ny regering, beroende på sammansättning och beroende på eventuella samarbeten i riksdagen, kan 
komma att ge en mer expansiv finanspolitik än vad som är normalt efter ett val för att tillfredsställa alla 
inblandade partiers önskemål. Risken för kommande regeringskriser och hot om extraval ska heller inte 
negligeras. De offentliga finanserna har under de senaste åren överraskat positivt. Enligt vår prognos 
förutses den offentliga sektorns finansiella sparande i år hamna på 0,7 procent av BNP och nästa år 
hamna på 0,4 procent av BNP. Men de offentliga finanserna har nu under flera år gynnats av den starka 
konjunkturen och de låga räntorna. Det är inte en uthållig utveckling och det finns en risk att finanspoli-
tiken blir för expansiv efter valet vilket skulle innebära en ökad sårbarhet om konjunkturen vänder nedåt. 

Sveriges dysfunktionella bostadsmarknad, en polariserad arbetsmarknad, bristen på en fungerande 
integrationspolitik och en eftersatt infrastruktur är några sårbarheter som dolts bakom höga tillväxt-
siffror och starka statsfinanser. Reformer inom dessa områden fungerar bäst om de är långsiktiga och 
blocköverskridande. Nedan tar vi upp några områden som vi tycker är viktiga för den nya regeringen och 
riksdagen att ta itu med; arbetsmarknad med fokus på integration och utbildning, bostadsmarknaden, 
infrastruktur och miljö.

Invandring och integration är väljarna viktigaste valfråga
Invandring och integration kommer högst upp i flera undersökningar avseende väljarnas viktigaste 
frågor. Statistik kan användas till att måla upp en bild av ett oroväckande utanförskap. Statistik kan 
även användas för att betona de utrikes föddas bidrag till sysselsättningsökningen under det senaste 
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decenniet. Vår analys visar att integrationen på arbetsmarknaden är god för breda grupper utrikes föd-
da, som står för 70 procent av uppgången i sysselsättningen de senaste 10 åren. Sysselsättningsgraden 
har dessutom ökat de senaste 10 åren och arbetskraftdeltagandet är lika högt för utrikes som för inrikes 
födda. 

Samtidigt är arbetslösheten bland utrikes födda fortfarande hög på 15 procent medan motsvarande 
siffra för inrikes födda är 3,6 procent. Utmaningarna är koncentrerade till de utrikes födda med låg utbild-
ning. Sjunkande skolresultat för första och andra generationens utrikes födda är därför den enskilt allvar-
ligaste tendensen vi ser i statistiken. Över 30 procent av elever med utländsk bakgrund (födda utomlands 
eller med två utlandsfödda föräldrar), och nästan 36 procent av pojkar med utländsk bakgrund, är inte 
behöriga till gymnasiet. För elever med svensk bakgrund är motsvarande siffror 9 respektive 10 procent. 
Omfattande reformer för att motverka denna utveckling bör därför vara av högsta prioritet för att lång-
siktigt motverka utanförskap och stärka integrationen av utrikes födda på svensk arbetsmarknad.

Extremväder sätter fokus på behovet av underhåll och satningar på modern infrastruktur 
Infrastruktur är inte en fråga högt upp bland valfrågorna, men den är viktig för att öka flexibiliteten på 
bostads- och arbetsmarknaden, men också för att nå målet om ett fossilfritt samhälle år 2045. Järnvä-
gen är en knäckfråga då kapacitetsutnyttjandet är högt och underhållet eftersatt. Baserat på Tra-
fikverkets scenario kommer persontrafiken och godstransporterna att öka kraftigt under de kommande 
decennierna i spåren av en snabbt växande befolkning och en tilltagande handel. Detta ökar behoven av 
nyinvesteringar och underhåll av befintlig infrastruktur. Frågan är inte om investeringarna behövs utan 
var, och hur de ska finansieras. Våra beräkningar tyder på att investeringar i höghastighetståg kan ge en 
BNP-effekt med knappt 0,3 procent i genomsnitt per år fram till avslut 2040–2045. 

Investeringarna innebär dock en ökad statsfinansiell belastning under lång tid där vi förväntar oss en till-
fällig avvikelse från överskottsmålet i takt med att de demografiska kostnaderna ökar via den åldrande 
befolkningen. Omfattande investeringar i höghastighetståg kan tränga undan andra samhällsviktiga 
investeringar och innebära påtagligt högre och svårberäknade investeringskostnader. Givet den snabba 
tekniska utvecklingen finns dessutom en risk för att samhällsnyttan med höghastighetstågen omkull-
kastas.

Bostadsmarknaden är i akut behov av reformer – unga drabbas hårdast
Bostadsmarknaden är dysfunktionell och hushållens skuldsättning har under en lång tid vuxit betydligt 
mer än hushållens disponibla inkomster. De som drabbas hårdast av bristen på reformer för att skapa 
en fungerande bostadsmarknad är de unga. Vår analys visar att unga halkar efter övriga grupper i 
inkomstutveckling. När bostadspriserna har stigit kraftigt leder det till en skuldsättning som har ökat 
betydligt mer bland unga än bland övriga grupper. Bolånetak och amorteringskrav slår dessutom mest 
mot yngre hushåll. De unga som bor kvar hemma har ökat med 60 procent sedan 1997. Allt fler unga 
behöver stöd från sin familj för att kunna köpa en bostad. Följdeffekter syns redan idag i statistik över 
ungas flyttmönster – inflyttningen till storsäder har minskat och utflyttningen har ökat. Att storstäder-
na fortsätter att växa är en effekt av immigration från utlandet och födslar, inte inflyttning från övriga 
regioner i Sverige. 

Vår uppfattning är därför att mer omfattande reformer behövs för att komma tillrätta med den situa-
tion som råder i dag. Därför är nya bostadspolitiska samtal nödvändiga efter valet. En bred skattereform 
där bostadspolitiken ingår är helt nödvändig för att skapa långsiktiga förutsättningar för en bättre 
fungerande bostadsmarknad. Dessutom bör åtgärder vidtas omgående för att motverka de negativa 
effekter som amorteringskrav och bolånetak har medfört för unga hushåll. Subventionerat bosparande i 
kombination med ett lägre bolånetak för unga kan bidra till att ge unga en bättre chans att flytta till jobb 
och utbildning.
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Bilaga
SVERIGE: Makroekonomiska nyckeltal, 2017–2020 1/

2017 2018P 2019P 2020P

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

KPIF, % (dec–dec) 2/ 1,9 2,4 (1,7) 2,0 (1,9) 2,0
Riksbankens reporänta, % (dec) -0,50 -0,4  (-0,25) 0,00 (0,25) 0,5
Arbetslöshet, % av arbetskraften (15–74) 6,7 6,2 (6,3) 6,1 (6,3) 6,0
Arbetskraften (15–74), % 2,0 1,2 (1,2) 0,8 (0,8) 0,6
Antalet sysselsatta (15–74), % 2,3 1,7 (1,6) 0,9 (0,8) 0,7
Nominella timlöner (KL), totalt, % 2,4 2,7 (2,8) 3,1 (3,2) 3,5
Hushållens sparkvot, % av disponibelinkomsten 16,0 16,6 (16,6) 16,6 (16,5) 16,5
Real disponibelinkomst, % 2,3 2,5 (2,6) 2,3 (2,0) 1,4
Bytesbalans, % av BNP 4,2 4,4 (4,9) 4,7 (5,0) 4,8
Finansiellt sparande i offentlig sektor, % av BNP 3/ 1,3 0,7 (0,5) 0,4 (0,0) 0,3
Offentliga sektorns skuld, % av BNP 3/ 40,7 36,9 (37,6) 35,1 (36,3) 34,9

1/ Föregående prognos i parentes
2/ Konsumentprisindex med fast bostadsränta
4/ Enligt Maastricht definition

Källor: SCB och Swedbank Analys

 

ESTLAND: Makroekonomiska nyckeltal, 2017–2020 1/

2017 2018P 2019P 2020P

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

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

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

Källor: Nationella statistikmyndigheter och Swedbank Analys 
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LETTLAND: Makroekonomiska nyckeltal, 2017–2020 1/

2017 2018P 2019P 2020P

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

Månadslön, brutto, % 7,8 9,0 (9,0) 7,0 (7,0) 5,5
Nominell BNP, miljarder euro 26,9 29,1 (28,7) 31,1 (30,5) 32,9
Export av varor och tjänster (nominell), % 8,5 7,5 (5,6) 5,4 (5,3) 5,6
Import av varor och tjänster (nominell), % 12,6 7,9 (8,8) 7,3 (8,2) 5,9
Handelsbalans, varor och tjänster, % av BNP -1,3 -1,5  (-3,2) -2,6  (-4,9) -2,8
Bytesbalans, % av BNP -0,8 -0,8  (-2,5) -2,0  (-4,2) -2,2
Bytes- och betalningsbalansen, % av BNP 0,0 0,9  (-0,2) -0,2  (-1,6) -0,3
Utländska direktinvesteringar, inflöde, % av BNP 3,7 1,0 (2,3) 2,1 (2,1) 2,0
Finansiellt sparande i offentlig sektor, % av BNP 3/ -0,5 -0,8  (-1,0) -0,8  (-0,9) -0,7
Offentliga sektorns skuld, % av BNP 3/ 40,1 38,1 (34,8) 36,4 (34,1) 37,2

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

Källor: Nationella statistikmyndigheter och Swedbank Analys

LITAUEN: Makroekonomiska nyckeltal, 2017–2020 1/ 

2016 2017E 2018P 2019P

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

Månadslön, brutto, % 7,8 9,0 (9,0) 7,0 (7,0) 5,5
Nominell BNP, miljarder euro 26,9 29,1 (28,7) 31,1 (30,5) 32,9
Export av varor och tjänster (nominell), % 8,5 7,5 (5,6) 5,4 (5,3) 5,6
Import av varor och tjänster (nominell), % 12,6 7,9 (8,8) 7,3 (8,2) 5,9
Handelsbalans, varor och tjänster, % av BNP -1,3 -1,5  (-3,2) -2,6  (-4,9) -2,8
Bytesbalans, % av BNP -0,8 -0,8  (-2,5) -2,0  (-4,2) -2,2
Bytes- och betalningsbalansen, % av BNP 0,0 0,9  (-0,2) -0,2  (-1,6) -0,3
Utländska direktinvesteringar, inflöde, % av BNP 3,7 1,0 (2,3) 2,1 (2,1) 2,0
Finansiellt sparande i offentlig sektor, % av BNP 3/ -0,5 -0,8  (-1,0) -0,8  (-0,9) -0,7
Offentliga sektorns skuld, % av BNP 3/ 40,1 38,1 (34,8) 36,4 (34,1) 37,2

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

Källor: Nationella statistikmyndigheter och Swedbank Analys
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Detta dokument har sammanställts av analytiker på Swedbank Makroanalys, 

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

makroavdelning. Makroavdelningen består av analysavdelningar i Estland, 

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

portering om den ekonomiska utvecklingen på globala och hemmamarknader

Analytikern intygar 
Analytikern(a) som är ansvarig(a) för innehållet i detta dokument

intygar att det reflekterar deras personliga åsikt/er om de företag

och värdepapper som de täcker. Detta oavsett om det kan finnas

sådana intressekonflikter som det refereras till nedan.

Analyserna är självständiga och baseras endast på publik tillgänglig

information. 

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

lys, en del av LC&I, och ges ut av affärsområdet Swedbank LC&I inom Swedbank 

AB (publ) (”Swedbank”). Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen 

i Sverige. 

Distributörerna har inte rätt att göra några ändringar i dokumentet innan 

distribution.

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

under tillsyn av Finlands tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

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

tillsyn av Norges tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

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

Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektsioon).

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

Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

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

Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus 

komisija).

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

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

distribueras till institutionella investerare. De institutionella investerare i USA 

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

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

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

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

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

Swedbankkoncernen.

För viktiga upplysningar i USA, hänvisas till:

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

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till “relevanta 

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

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

investeringar eller investeringsaktiviteter som nämns i detta dokument. 

Med “relevanta personer”, avses personer som:

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

the Financial Promotions Order.

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

Order.

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

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

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

annars lagligen kommuniceras, direkt eller indirekt. 

Ansvarsbegränsningar 
All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som 

anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess 

fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen 

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

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

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

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

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

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

regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till 

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

inte ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

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

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

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

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

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

tillämplig lag eller annan bestämmelse.

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

Stockholm 2014. 

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

Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.

Generell ansvarsfriskrivning






