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LEDARE

Vad händer i världen?
Global tillväxt har tagit fart. Både ECB och Riksbanken kommer under nästa år
att följa i Federal Reserves fotspår och långsamt börja höja styrräntorna. De politiska orosmolnen finns dock kvar med viktiga val i Europa och osäkerhet kring
Donald Trumps politik i USA. Sverige har bra förutsättningar för fortsatt god
tillväxt i en osäker omvärld.
Tilltagande global tillväxt

Global tillväxt gynnar Sverige
I USA och Europa stärks tillväxten när sviterna av finanskrisen klingar av.
Företag och hushåll har stärkt sina balansräkningar och vi ser ökande investeringar och konsumtion. Detta gynnar arbetsmarknaden vilket i sin tur
bidrar till ökad konsumtion och efterfrågan. Även på tillväxtmarknader ser
vi en stabilisering och bättre tillväxtutsikter.

Centralbanker börjar höja räntor

Den starka konjunkturen leder till en möjlighet för centralbanker att långsamt börja höja sina styrräntor. I USA har Federal Reserve redan höjt styrräntan tre gånger sedan 2015, nu senast i mars. Vi förväntar oss ytterligare
två höjningar i år. Under 2018 kommer ECB att följa efter. Först genom att
dra ned på köp av obligationer och därefter långsamt påbörja höjningar av
sin styrränta. Det är en stor lättnad för Riksbanken som även de inleder
räntehöjningarna under 2018. Uppgången kommer dock att gå långsamt,
och räntorna kommer inte upp på nivåer som vi såg innan finanskrisen.

Politiska risker fortsatt i centrum

Riskerna är fortsatt stora att politiska händelser kan påverka den ekonomiska utvecklingen. Val i Europa kan skapa osäkerhet om eurosamarbetets
framtid. Det råder fortfarande en stor osäkerhet om vilken politik som
kommer att bedrivas i USA och vilka reformer som kommer att genomföras.
Amerikansk handelspolitik, energipolitik och säkerhetspolitik har stor påverkan på världsekonomin.
Sverige har bra förutsättningar till god tillväxt i en osäker omvärld. Statsfinanserna är fortsatt starka, investeringskonjunkturen mycket god och
sysselsättningen fortsätter att öka. Exporten tar fart som resultat av
en starkare konjunktur i omvärlden. De starka statsfinanserna möjliggör
reformer inför valåret 2018. Vi förväntar oss satsningar på skola, vård och
omsorg, samt klimat och miljö. Vi väntar oss inga omfattande reformer för
att komma tillrätta med bostadsbristen och tudelningen på arbetsmarknaden. Även företagande och konkurrenskraft borde få större uppmärksamhet
och en tydligare reformagenda. Kortsiktigt klarar sig svensk ekonomi väl,
men bristen på reformer gör Sverige mer sårbart för framtida kriser.

ANNA BREMAN
Chefekonom, Swedbank
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SAMMANFATTNING

Sammanfattning
Den globala konjunkturen får stöd av en starkare utveckling i de utvecklade ekonomierna samtidigt som tillväxtekonomierna stabiliseras. Det ger utrymme åt
den amerikanska centralbanken att fortsätta normaliseringen av penningpolitiken, men i eurozonen dröjer det till nästa år. Riskerna utgörs främst av politiska
val och geopolitiska spänningar.
Politiken i fokus i Europa i år

Utöver en konjunkturbedömning lyfter denna rapport fram några områden
som på kort och lång sikt kommer att påverka svensk och global ekonomi.
De s.k. populistiska partierna i Europa har under de senaste åren vunnit
starkt i opinionen i spåren av lågkonjunkturen efter finanskrisen och
eurokrisen samt, efter den stora flyktingsströmmen. Under det kommande
halvåret kommer Frankrike att hålla såväl president- som parlamentsval,
och Tyskland kommer att välja ny förbundsdag. Det är också stor sannolikhet att Italien kommer att gå till val inom kort. Detta skapar oro för såväl de
finansiella marknaderna som för sammanhållningen i Europa i framtiden.

Omställning av energiförsörjningen

Energipriser och energiförsörjning har likaledes stora konsekvenser på kort
och lång sikt för levnadsvillkoren för världen befolkning. Vi konstaterar
att på kort sikt är prispressen uppåtriktad för energi- och råvaror, och det
skapar vinnare och förlorare. På längre sikt är det nödvändigt med en energiomställning till förnybara källor. Vi ser redan att kostnaden för förnybar
energi sjunker, och genom regleringar och teknisk utveckling snabbas denna
process på.

Temperaturen i svensk politik höjs

I ett mer svensk perspektiv gör vi också en fördjupning avseende finanspolitiken inför riksdagsvalet i september nästa år. Vårpropositionen som
läggs fram den 18 april kommer att peka på regeringens prioriteringar för
det kommande året, men det är först med budgeten för nästa år som valkampanjen på riktigt tar sin början. Vi väntar oss satsningar på utbildning,
arbetsmarknad, vård, omsorg och miljö. Den politiska temperaturen höjs
inför valet 2018.

Swedbank globala BNP prognos (årlig förändring i %) 1/
2015
USA
EMU länder
Tyskland
Frankrike
Italien
Spanien
Finland
Storbritannien
Danmark
Norge
Japan
Kina
Indien
Brasilien
Ryssland
Global BNP i PPP 2/
1/
2/

2,6
1,9
1,5
1,2
0,7
3,2
0,3
2,2
1,6
1,0
1,2
7,5
7,5
-3,8
-2,8
3,3

2016
1,6
1,7
1,8
1,1
1,0
3,2
1,4
1,8
1,3
0,7
1,0
6,7
7,5
-3,6
-0,2
3,2

Januari 2017 prognosen inom parentes
Vikter från IMF (reviderade 2015).		

(1,6)
(1,7)
(1,8)
(1,1)
(0,9)
(3,3)
(1,4)
(2,0)
(1,1)
(0,7)
(1,0)
(6,6)
(6,8)
(-3,5)
(-0,5)
(3,1)

2017P
2,3
1,7
1,7
1,3
0,8
2,5
1,4
1,7
1,8
1,6
1,1
6,5
6,8
0,3
1,5
3,4

2018P

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

2,0
1,7
1,8
1,5
0,9
2,2
1,2
1,3
1,6
2,1
0,9
6,2
7,7
2,2
2,0
3,6

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

Källa: IMF och Swedbank
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USA

USA – Tillväxten stärks, Fed höjer räntan och Trump
skapar osäkerhet
Amerikansk ekonomi avslutade fjolåret starkt, samtidigt som tillväxten för helåret 2016 var relativt beskedlig. Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, ser ljust på läget och har höjt styrräntan vid två av sina tre senaste möten. Vi
räknar med att tillväxten växlar upp 2017, men att den mattas av igen året därpå.
Arbetsmarknaden är fortsatt stram och inflationstrycket tilltar, vilket gör att
Federal Reserve fortsätter höja räntan.
Stark avslutning på fjolåret ger
skjuts in i 2017

När vi summerar år 2016 så landar vi på en amerikansk tillväxt om 1,6
procent, vilket i en historisk jämförelse är relativt blygsamt. Samtidigt kan
vi dock konstatera att den ekonomiska aktiviteten tilltog under den senare
delen av året. USA gick därför in i 2017 med vind i ryggen.

Konsumtionen lämnar över
stafettpinnen

Privatkonsumtionen, som motsvarar ungefär två tredjedelar av amerikansk
BNP, har på senare år varit den viktigaste tillväxtmotorn. Vi tror visserligen
på en fortsatt god konsumtionstillväxt stödd av stigande löner och skattesänkningar. Dock avtar den något då hushållen pressas av stigande inflation
och räntekostnader. Framöver tror vi att privatkonsumtionen och privata
investeringar istället växeldrar ekonomin. I näringslivet stiger investeringsviljan dels på grund av avregleringar, dels behöver man investera efter flera
års underinvesteringar. Ett stabilt, stigande oljepris stödjer investeringar
i oljerelaterade branscher. Bostadsinvesteringar är ytterligare ett område
som bör bidra till tillväxten under kommande år. Jämfört med det historiska
mönstret har det nämligen byggts betydligt färre bostäder sedan finanskrisen och den demografiskt drivna efterfrågan är stor.

Ökat tvivel på om Trump får igenom sin politik

Under valkampanjen utlovade Trump bl.a. reformer av skattesystemet, avregleringar och infrastruktursatsningar, vilket skulle lyfta tillväxtnivåerna
kraftigt. Entusiasmen över ”Trumponomics” har sannolikt varit bidragande
till den ökande optimism som noterats hos både hushåll och företag på
sistone. I kölvattnet av det misslyckade försöket att reformera sjukförsäkringen är dock frågan huruvida Trump har politiskt stöd för
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USA: Inflation och arbetslöshet

Arbetslöshet

Källa: Swedbank Research & Macrobond
Anm.: I grafen visas inflationstakten enligt det s.k. PCE-måttet, som är Federal Reserves favoritmått på inflation. PCE-måttet är ett alternativt sätt att mäta inflationen på jämfört med KPI.
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att leverera de utlovade reformerna. Partipiskan viner som bekant inte
lika hårt i USA som i Sverige. Trots att det republikanska partiet kontrollerar kongressens båda kamrar är det därför inte säkert att han får med sig
kongressen, där de stora reformerna avgörs. Vår bedömning är att Trumps
storslagna reformlöften endast i mindre grad kommer att infrias. Tillväxten
stiger visserligen framöver, men det är i huvudsak underliggande ekonomiska faktorer snarare än Trumps politik som driver.
Stram arbetsmarknad och tilltagande inflation

Den amerikanska arbetslösheten är mycket låg och nya jobb skapas fortfarande i hög takt. En hel del av de som tidigare stod utanför arbetsmarknaden återvänder dessutom. Samtidigt vittnar företag om svårigheter att
rekrytera rätt kompetens, medan hushållens tilltro till arbetsmarknaden
är hög. Allt detta är tecken på en stram arbetsmarknad och vi förväntar
oss att löner stiger något snabbare framöver. Inflationstakten har stigit
noterbart på sistone, dock är en betydande del av detta drivet av energipriser. Framöver förväntar vi oss att inflationstakten ökar, där vi dels ser att
energipriserna sätter ett positivt avtryck, dels att stigande löner pressar i
tjänstepriserna. Hushållens boendekostnader väntas också stiga på grund
av högre räntor och stigande hyror. Vi ser dessutom generella tendenser till
stigande kostnader i produktionsledet, vilket bör spilla över till konsumentledet framöver.

Centralbanken höjer räntan tre
gånger i år

Federal Reserve har full sysselsättning och 2 procents inflationstakt som
mål. Båda dessa mål är i nuläget nära att nås. Det är därför inte förvånande att Federal Reserve på allvar har börjat strama åt. På de tre senaste
räntemötena har man höjt räntan två gånger. Vi bedömer att den ekonomiska utvecklingen leder centralbanken till att höja styrräntan ytterligare
två gånger under 2017. Under 2018, då tillväxten mattas av igen, tror vi
att man höjer endast två gånger. Som ett resultat av de stora tillgångsköp
som gjordes efter finanskrisen har de i nuläget, i likhet med många andra
centralbanker, en stor balansräkning. Vi bedömer att centralbanken under
hösten meddelar att de försiktigt från årsskiftet kommer att börja minska
återinvesteringen av förfallande obligationer.

Procent

USA: Styrränteprognos
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Källa: Federal Reserve, Swedbank Research & Macrobond
Anm.: Federal Reserve kommunicerar sin räntepolitik genom att ange ett målinterval för de riktigt korta marknadsräntorna och implementerar sedan politiken genom värdepapperstransaktioner. Grafer visar den övre gränsen för det symmetriska intervallet om 0,25 procentenheter.
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EUROPA

Europa – Bra driv men politisk osäkerhet består
Konjunkturen i Europa stabiliseras och vi ser tecken på en snabbare återhämtning. Den politiska osäkerheten i Europa har under inledningen på året
minskat något i och med att det holländska valet inte blev den framgång för
det högerpopulistiska Frihetspartiet som befarats. Den politiska risken består dock då ett antal viktiga europeiska val återstår under året.
Eurozonen
Europeisk ekonomi tuffar på

Den ekonomiska utvecklingen i eurozonen fortsätter att utvecklas positivt
och den statistik som inkommit under inledningen av året har i allt större
utsträckning överträffat förväntningarna. Industrin, som har haft en tuff
utveckling bakom sig, kan nu börjar vädra lite morgonluft och vi kan se att
industriproduktionen börjar vakna till liv även om det går relativt långsamt.
En annan viktig indikator för framtida ekonomisk tillväxt är inköpschefsindex som i dagsläget ligger över 55-nivån (över 50 indikerar tillväxt) både
vad gäller tillverkningssektorn och tjänstesektorn. Arbetslösheten fortsätter också att stadigt minska och ligger nu kring 9,5 procent. Ser man till
inflationen, vilken är en viktig indikator för den Europeiska centralbanken
(ECB), så tenderar den att dra sig uppåt närmare målet på 2 procent. Den
underliggande inflationen, där man exkluderar energi, livsmedel, alkohol och
tobak, ligger på knappa 1 procent, fortfarande klart under målet.

EMU: Inköpschefsindex (PMI) för tillverknings- och
tjänstesektorn
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Källa: Swedbank Research & Macrobond

ECB börjar så sakteliga sin normalisering av räntorna
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Vid det senaste centralbanksmötet i mars så lämnade ECB som väntat sina
styrräntor oförändrade samtidigt som man också meddelade att obligationsköpen, de sk extraordinära penningpolitiska åtgärderna, från och med
april minskar från EUR 80 mdr till EUR 60 mdr och kommer att fortgå minst
till och med december 2017. Denna förväntade åtgärd visar att även ECB
(liksom vi) ser ljuset i tunneln vad gäller utvecklingen inom EMU och deras
väg till en normalisering av penningpolitiken börjar stakas ut. Denna väg
kommer dock att vara utdragen. Vi ser den första räntehöjningen från ECB
först under andra halvåret 2018, efter att man succesivt dragit ner obligationsköpen under våren för att sedan vara avslutade kring halvårsskiftet.

EUROPA

En överraskande detalj är dock att en del centralbanksledamöter i olika
forum har uttalat sig att det inte är hugget i sten att en eventuell räntehöjning kommer först när obligationsköpen är avklarade. Detta ledde till att
euron stärktes samtidigt som de europeiska räntorna steg. Vår uppfattning
är dock att en första räntehöjning kommer först efter att obligationsköpsprogrammet är avslutat, vilket förväntas ske vid halvårsskiftet 2018.
Europa har och kommer att domineras av politiska risker och politisk instabilitet under 2017. Några svar ha vi redan fått, det holländska valet, men
samtidigt finns det många viktiga val kvar under 2017 som president- och
parlamentsval i Frankrike nu under våren samt förbundsdagsval i Tyskland i
september.

Politiska risker fortsätter att
dominera

Valet i Holland i mitten av mars får man nog se som ett bakslag för den
högerpopulistiska framfarten som vi sett tidigare samtidigt som det blev
en framgång för de mer etablerade partierna. Geert Wilders Frihetsparti
tappade rejält relativt det stöd han hade i tidigare opinionsundersökningar samtidigt som hans parti ändå blev näst störst i parlamentet och klart
större än valet 2012.

Brexit
aktiveras
Mars

Norge
parlamentsval
11 september

Tjeckien
parlamentsval
Oktober

2017

Ryssland
presidentval
Mars

Sverige
riksdagsval
September

2018
Frankrike presidentval
och parlamentsval
April och maj, juni

Presidentval i Frankrike står näst
på tur

Tyskland
förbundsval
24 september

Italien
parlamentsval
2017/2018

Ungern
parlamentsval
Våren 2018

Österrike
parlamentsval
Hösten 2018

Framöver och i närtid kommer det mesta vad gäller politisk osäkerhet i
Europa att handla om det annalkande presidentvalet i Frankrike. I skrivande stund så ser det ut som det blir Nationella Frontens Marine Le Pen som
kommer att ställas mot den politiskt obundne Emmanuel Macron i en andra
röstomgång, där Macron förväntas vinna en relativt stor och lätt seger. Men
samtidigt har vi sett hur det gått i tidigare val under det senaste året så
osäkerheten kommer med stor sannolikhet att bestå ända in till målsnöret.
Sedan har vi också ett mycket viktigt val i Tyskland i september där den
stora frågan blir om Angela Merkels CDU återigen kommer att bärga hem
segern.
Ytterligare en stor politisk osäkerhet är de hot om handelshinder och
upprivning av olika typer av handelsavtal från USA:s sida som skulle kunna
ställa till det rejält på tillväxtsidan och då framförallt för ekonomier som har
ett stort exportberoende som till exempel Tyskland. Vi vet inte hur detta
kommer att utveckla sig vad gäller olika typer av handelshinder, men det är
otvivelaktigt en stor nedsidesrisk för världsekonomin om det genomförs.
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SVERIGE

Sverige – Inbromsning, men endast gradvis
Svensk ekonomi har utvecklats mycket starkt de senaste åren. Fjolåret avslutatades med en något mer balanserad tillväxt där framför allt exporten överraskade positivt. Omvärldssituationen kommer att förbli av stor vikt, inte minst den
politiska turbulensen i Europa och USA. Inrikes dominerar frågor kring arbetsmarknaden och den ekonomiska politiken. Riksbanken kommer att avvakta i
väntan på en uthållig uppgång i inflationen medan finanspolitiken kan bli mer
expansiv mot bakgrund av starka offentliga finanser samt valrörelsen som så
sakteligen börjar komma igång.
Stark avslutning på fjolåret
Hushållen fick hjälp av exporten

Tillväxten accelererade i sista kvartalet ifjol, drivit framför allt av en överraskande positiv utveckling av exporten. Det innebar att svensk ekonomi
växte med 3,0 procent under helåret och även om det var något lägre än
2015 så bekräftade det att svensk ekonomi i en europeisk jämförelse fortsatte att utvecklas mycket starkt. Hushållen utgjorde den främsta motorn,
dels genom en fortsatt god konsumtionsutveckling, dels genom efterfrågan på bostäder som driver en stor del av investeringarna i Sverige.

Fortsatt god tillväxt, om än något
lägre 2018

Kortsiktiga konjunkturindikatorer under inledningen av 2017 pekar på fortsatt god fart i svensk ekonomi. Inköpchefsindex för tillverkningsindustrin
steg under det första kvartalet och sentimenten är generellt mycket positiva, bland såväl hushåll som företag. Återhämtningen i för Sverige viktiga
handelspartners, som de nordiska länderna och Tyskland, ger stöd åt

Makroekonomiska nyckeltal 1/
Real BNP (kalenderkorrigerad)
Industriproduktion
KPI, årsgenomsnitt
KPI, dec–dec
KPIF, årsgenomsnitt 2/
KPIF, dec–dec 2/
Arbetskraften
Riksbankens reporänta (dec)
Arbetslöshet, % av arbetskraften
Antalet sysselsatta
Nominella timlöner, totalt
Hushållens sparkvot, % av
disponibelinkomsten
Real disponibelinkomst
Bytesbalans, % av BNP
Finansiellt sparande i offentlig
sektor, % av BNP
Offentliga sektorns skuld
(Maastricht), % av BNP
1/
2/
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2015
3,8
3,9
0,0
0,1
0,9
0,9
0,8
-0,35
7,4
1,4
2,4
16,2

2016
3,0
0,5
1,0
1,7
1,4
1,9
1,0
-0,50
6,9
1,5
2,5
16,6

2017P
3,1
2,5
1,6
1,6
1,6
1,4
1,7
-0,50
6,8
1,8
2,8
16,7

2018P
2,4
3,0
2,3
2,7
1,8
1,9
1,0
0,00
6,8
1,1
3,1
16,7

2,4
5,4
0,3

3,4
5,0
0,9

2,7
4,7
0,7

2,0
4,9
0,5

43,9

41,3

38,9

37,0
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SVERIGE

svensk export. Det motverkar tillsammans med en fortsatt stark konsumtion en dämpning av investeringarna och av de offentliga utgifterna. Det
innebär att vi förutser att tillväxten förblir på höga 3 procent i år för att
när konsumtionen växlar ned under 2018 sjunker till dryga 2,5 procent.
Riskerna utgörs främst av en orolig politisk omvärld samt av obalanser på
hemmaplan.

Stark arbetsmarknad med låga
löneökningar

Hushållen har under de senaste åren gynnats av låg ränta, sjunkande
skatter, hög sysselsättningstillväxt och en god reallöneutveckling. Det har
inneburit att konsumtionen har varit en viktig drivkraft för svensk tillväxt.
Dessutom har hushållen i ljuset av brist på bostäder där jobbtillfällena finns
och pga. låga finanseringskostnader bidragit till den snabba expansionen av
bostadsinvesteringar. Det har dock skett till priset av en växande skuldbörda och ökad sårbarhet för stigande räntor. Paradoxalt nog ökar också
hushållens sparande, men det är viktigt att konstatera att skuldsättningen
och sparandet är ojämnt fördelat mellan unga respektive äldre hushåll och
mellan de som bor i storstäderna och övriga. Det innebär att sårbarheten
hos delar av befolkningen är betydligt högre än vad genomsnittssiffrorna
ger sken av.
Vi förutser att arbetsmarknaden förblir stark men att i takt med att
arbetskraften växer kommer också nedgången i arbetslösheten att plana
ut. Utmaningen är att förbereda arbetssökande (främst nytillkomna från
flyktinginvandringen) till de behov som finns men även i att anpassa arbetsmarknaden till de som finns tillgängliga. Sysselsättningen måste förbli
på en hög nivå för att klara framtida utmaningar i främst den offentliga
sektorn. De löneavtal som nyligen slöts kom in på förhållandevis låga nivåer
och det är positivt för svensk konkurrenskraft. Dock innebär det också att
reallöneutvecklingen dämpas och att hushållen inte kommer att se samma
positiva tendenser som de senaste åren.

Varaktig konsumtion dämpas
Hushållens konsumtion efter varaktighet, årlig förändring %
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Fortsatt låga prisökningar är ett bekymmer för Riksbanken
Fortsatt lågt inflationstryck och
expansiv penningpolitik

Låga löneökningar dämpar dessutom det underliggande inflationstrycket
och utgör därmed också ett problem för Riksbanken. Prisutvecklingen
har under den senaste tiden fortsatt att utvecklas svagare än förväntat
och det har inneburit att Riksbanken sett sig tvingade att hålla fast i den
expansiva penningpolitiken. En negativ styrränta, köp av obligationer samt
utfästelser att fortsätta stimulera ekonomin så länge det behövs är de instrument Riksbanken tagit i anspråk. Baksidan av denna politik är växande
obalanser i svensk ekonomi, inte minst stigande bostadspriser och skuldsättning bland hushållen, men även att investeringar i allmänhet snedvrids
och risktagandet ökar.

Priser och penningpolitik i omvärlden avgörande

Trots detta förväntar vi att Riksbanken håller fast i sin politik. Skälet är
att Riksbanken strävar efter en inflation på två procent och att övriga
hänsyn ska ta en underordnad roll alternativt skötas av andra institutioner
(som t.ex. Finansinspektionen). Det innebär att vi förväntar att det dröjer
till 2018 innan den första höjningen av styrräntan genomförs och att vi
förutser att styrräntan ligger på noll procent i slutet av det året. Obligationsköpsprogrammet kommer sannolikt att avslutas vid halvårsskiftet i år,
men beredskapen är hög hos Riksbanken att göra mer. Mer än utvecklingen i
Sverige kommer inflationsimpulserna från omvärlden samt ECB:s politik att
avgöra i vilken takt Riksbanken kan normalisera svensk penningpolitik.

Svagt stigande underliggande inflation

Procent
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Källa: Swedbank Research & Macrobond

Svagt tryck på kronan och
räntorna
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Riksbankens politik innebär också att vi förväntar att kronan fortsätter att
vara relativt svag även om vi ser att den förstärks något under prognosperioden. En svag växelkurs är ett sätt att försäkra sig om att importpriserna
får genomslag in svensk inflation. Riksbanken har t.o.m. gått så långt som
att utlova interventioner om kronan skulle stärkas för mycket och för
snabbt. Vi förväntar inte att det kommer att gå så långt men möjligheten
till interventioner bidrar till att hålla nere kronans värde. Av samma skäl
förväntar vi också att räntorna i svensk ekonomi kommer att förbli relativt
låga. Initialt ser vi att de långa räntorna ökar relativt mer än de korta, men
efterhand som Riksbanken höjer styrräntan kommer även korta räntor att
stiga.

SVERIGE

Riksbanken dröjer med räntehöjning
Riksbankens reporänta (prognoser) (%)
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Källa: Swedbank Research & Macrobond

Goda offentliga finanser ger utrymme för stimulanser
Starka finanser inför valet 2018

De svenska offentliga finanserna har utvecklats väl de senaste åren och
framförallt en stark sysselsättningsutveckling har lett till att skatteintäkterna mer än väl kunnat hålla jämn takt med de utgiftsökningar som
framförallt det stora flyktingmottandet gav orsak till. Det har lett till
ett överskott i statens finanser och en sjunkande statsskuld. Det ger ett
betydande reformutrymme inför riksdagsvalet nästa år och vi förväntar att
temperaturen stiger i svensk inrikespolitik.

Överskott ger reformutrymme
52,5

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0

50,0
47,5
45,0
42,5

Procent

Procent

Budgetbalans och statsskuld i % av BNP

40,0
37,5
35,0

Finansiellt sparande prognos
Statsskuld utfall

Finansiellt sparande utfall
Statsskuld prognos
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Ljust huvudscenario men inte
utan risker

Svensk ekonomi har varit lyckosam under de senaste åren med en omvärld
som har präglats av ekonomiska svårigheter och politisk turbulens. Nu ser vi
att omvärldskonjunkturen stärks, men samtidigt att de politiska och geopolitiska riskerna kommer att bestå, framförallt i Europa och USA. I Sverige har
obalanserna växt både på arbetsmarknaden och på bostadsmarknaden med
åtföljande höga skulder hos många hushåll. Vårt huvudscenario ser ljust
ut, men beredskapen måste vara hög att parera globala svängningar och
inhemska påfrestningar.
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Norden – återhämtningen fortsätter,
eftersläntrarna får gradvis upp farten
Villkoren för de nordiska ekonomierna har skiljt under de senaste åren men nu
ser vi att de tidigare eftersläntrarna Danmark och Finland börjar få upp farten.
Samtidigt utvecklas Norge (och Sverige) starkt och de välintegrerade nordiska
ekonomierna kan ge varandra stöd. Riskerna kommer främst från kapacitetsbegränsningar, och från omvärldsrisker där de globala handelsvillkoren är viktiga
för små öppna ekonomier som de nordiska.
Nedgången i oljesektorn dämpas

Norges bank höjer räntan i början
av nästa år

Norge
Tillväxten i Norge accelererar samtidigt som inbromsningen i oljesektorn
dämpas. Data visar att industriproduktionen steg i januari och att optimismen i näringslivet ökar. Den norska regering använde ett rekordstort belopp
ur oljefonden i fjol för att stimulera ekonomin, som trots detta växte med
endast 0,8 procent. För i år bedömer vi att oljeinvesteringarna bottnat ur
samtidigt som de övriga delarna i ekonomin stärks, och tillväxten förutses
bli 1,6 procent och 2,1 procent nästa år.
Vi förväntar att oljepriset i år stiger till i genomsnitt 55 dollar per fat och
nästa år till 60 dollar per fat. Det är något lägre än vår förra prognos men
fortsatt stigande global efterfrågan och produktionsbegränsningar från
Opecländernas sida leder till stigande priser trots ökad produktion i USA (se
fördjupning). Oljesektorn är självklart en risk för norsk ekonomi men det är
också den överhettade bostadsmarknaden. Mot bakgrund av en återhämtning i ekonomin och på villkor att bostadspriserna förblir stabila förutser vi
att Norges bank höjer styrräntan under hösten nästa år.

Tillväxten återhämtar sig
Norges banks Regionala Nätverk vs. Fastland BNP-tillväxt
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Källa: Swedbank Research & Macrobond

Danmark
Starkare momentum i dansk
ekonomi
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Tillväxten i den danska ekonomin reviderades upp åtskilliga gånger under
fjolåret och även om aktiviteten bromsade in jämfört med 2015 befinner
sig nu dansk ekonomi i en uppåtgående trend. Det är främst den inhemska
efterfrågan som driver aktiviteten och då i synnerhet hushållens konsumtion och näringslivets investeringar. Även exporten utvecklas positivt men
en stark import drar ned tillväxtbidraget från utrikeshandeln. Vi förväntar
att tillväxten stiger till 1,8 procent i år, från 1,3 procent ifjol, för att därefter
bromsa in till 1,6 procent under 2018.

NORDEN

Överhettningsrisker och osäkra
handelsförutsättningar

Dansk ekonomi präglas av ett allt starkare sentiment. Optimismen stiger
bland såväl hushåll och företag i de flesta branscher, och detta leder till
ökad konsumtion och investeringar. Det leder också till att kapaciteten i
dansk ekonomi utnyttjas i allt högre grad, och det kommer att bli allt mer
påtagligt på arbetsmarknaden. Vi förväntar att lönerna fortsätter att stiga
och att det blir allt svårare för företagen att få tag i kvalificerad personal.
Det innebär också trycket på bostadsmarknaden förblir högt, vilket är en
betydande risk för dansk ekonomi. Viktiga handelsrelationer för Danmark,
som Storbritannien och USA, kommer dessutom att utsättas för tryck.

Bättre sentiment
Ekonomiska förtroende (nettotal)
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Finland
Starkare momentum i början av
2017

Utsikterna för finsk ekonomi är stabila, vilket är en klar förbättring jämfört med de senaste årens svaga utveckling. Fjolåret avslutades i moll då
konsumtionen bromsade in, vilket inte en stark investeringsutveckling fullt
ut kunde väga upp. Dock, korttidsindikatorer under inledningen av 2017 är
positiva, och i synnerhet sentiment och framtidsutsikterna har stärkts. Vi
förväntar att tillväxtstakten är oförändrad i år på 1,4 procent och sjunker
något till 1,2 procent nästa år.

Utrikeshandeln blir allt viktigare

Drivkrafterna i ekonomin kommer att växla från hushållens konsumtion
till, i högre utsträckning, utrikeshandeln. Finsk konkurrenskraft stärks,
bl.a. som en följd av en frysning av lönerna, och omvärldsefterfrågan ser
ut att förbättras i viktiga marknader som Tyskland och Ryssland efter år
av ogynnsam utveckling. Det en fördel för finsk ekonomi att den Europeiska centralbanken förväntas fortsätta med sin mycket expansiva politik.
Dock riskerar en svag löneutveckling och finanspolitiska åtstramningar
att dämpa finska hushålls köpkraft. Omvärldsriskerna består, framförallt i
förhållande till Ryssland.

Inhemsk förfrågan kommer att bidra mindre
BNP y/y (%) och bidrag från komponenterna, p.p.
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BALTIKUM

Baltikum – Reformer krävs för att upprätthålla
tillväxten
Den ekonomiska utvecklingen stärktes under slutet av förra året i Baltikum. Det
var framförallt den inhemska ekonomin där hushållens konsumtion drev på tillväxten. Under de kommande åren förväntas exporten spela en viktigare roll och
de baltiska ekonomiernas beroende av omvärldsutvecklingen växer. De inhemska riskerna ligger främst i arbetsmarknaden och i att brist på arbetskraft leder
till stigande löner och försämrad konkurrenskraft. Vilken väg Ryssland väljer är
betydelsefullt för Baltikum, men den politiska stabilititeten i Europa spelar en
allt större roll då mycket av den baltiska handeln styrts över dit.
Estland
En stark avslutning på förra året
fortsätter i år

Tillväxten i Estland tog fart under det andra halvåret ifjol efter en förhållandevis svag utveckling tidigare under året. Hushållens konsumtion är den
största drivkraften för tillväxt och hushållen gynnas av en hög reallöneutveckling. Även hushållens investeringar i bostäder steg kraftigt under förra
året. Exporten steg, om än med modesta 3,6 procent, men det var betydligt
bättre än 2016 års minskning med 0,6 procent. Vi förväntar att tillväxten
stiger under de kommande åren till 2,2 procent respektive 2,8 procent. Det
är främst en följd av starkare exportefterfrågan men vi förutser även ökade
investeringar.

Ett positivt sentiment som kan
hotas av stigande löner

Arbetsmarknaden blir allt stramare och en alltför snabb löneutveckling är en
risk för företagens konkurrenskraft. Andelen av den arbetsföra befolkningen
som befann sig på arbetsmarknaden (dvs. arbetade eller sökte arbete) ökade
ifjol. Det innebär också att skatteintäkterna är starka. Vi såg samtidigt under förra året att företagens vinstmarginaler sjönk för tredje året i rad. Dock
stärks framtidstron, och exporten och priserna förväntas stiga i år.

Procent

Gapet mellan produktivitet och lönetillväxt försvinner
Produktivitet och lönetillväxt (årtakt i %)
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Lettland
En bred uppgång håller i sig
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Även Lettland såg en stark avslutning på förra året och uppgången var
bred. Industriproduktionen ökade med dryga 10 procent och detaljhandlen
med drygt 2 procent. Inte minst höga reallöneökningar ger stöd. Exporten
steg kraftigt. Vi förväntar att denna utveckling fortsätter och prognosticerar en tillväxt på 3 procent i år och 3,5 procent nästa år.

BALTIKUM

Externa risker är fortsatt
viktigast

Trots en god arbetsmarknad och förhållandevis höga reallöneökningar är
hushållen avvaktande. Sparandet stiger och minskningen av hushållens
skuldstock förväntas pågå under hela nästa år. Det innebär att konsumtionen och bostadsbyggandet förblir dämpat. Arbetskraftsbristen riskerar
att försämra företagens konkurrenskraft. Tillväxten i Lettland, liksom i de
övriga baltiska länderna, är fortsatt beroende av EU finansierade infrastrukturprojekt, och förseningar av dessa är en risk för ekonomin. Därtill
är relationen med Ryssland, vars handel står för en stor del av Lettlands
transportsektor, en osäkerhetsfaktor.

Tillfälligt dämpat konsumentförtroende
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Litauen
Balanserad avslutning på förra
året skickar positiva signaler

En stark balanserad avslutning på förra året ger positiva signaler. Tillväxten
är bred och drivs av en solid privatkonsumtion och stigande investeringar
i näringslivet. Vi bedömer att tillväxten förblir stark under de kommande
åren (runt 3 procent) drivet av konsumtion och investeringar. Hushållen
gynnas av stigande löner och vi förutser även en växande kreditexpansion.
Även projekt finansierade av EU kommer att vara viktiga.

Viktiga reformer krävs för att
upprätthålla konkurrenskraften

Högre produktivitet och ökad effektivitet krävs för att de stigande lönerna
inte ska erodera de litauiska företags konkurrenskraft. Dock förväntar vi
att exportefterfrågan förblir god under de kommande åren. Den inhemska
politiska situationen är fortfarande osäker. Den nya regeringens förmåga
att få igenom sin politik i parlamentet är ännu otestad.

Starka inhemska och utländska sektorer i 2017
Export, detaljhandel & industriproduktion (årstakt i %)
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Asien/Tillväxtmarknader – Stabilare utveckling
Den ekonomiska utvecklingen har stabiliserats i de större tillväxtländerna och
Japan. I Kina har tillväxten drivits av en stark bostadsmarknad som nu är i behov
av en avkylning. Stabilitet kommer att prägla Kina under 2017 inför partikongressen i höst då många ledare byts ut. Den starka råvaruprisuppgången har
gynnat Ryssland och Brasilien som nu förväntas lämna en tid av recession bakom
sig. Riskerna för vår prognos ligger på det politiska och säkerhetspolitiska planet, och protektionistiska åtgärder från USA skulle drabba Kina med spridningseffekter världen över.
Japan
Starkare ekonomi men för tidigt
för åtstramningar

Den japanska ekonomin sänder allt starkare signaler men än är det för tidigt
att överväga en omsvängning av de massiva penningpolitiska stimulanserna. Industriproduktionen, konsumtionen och exporten pekar samtliga på ett
starkare momentum och arbetslösheten är rekordlåg. Dock är inflationstrycket fortsatt lågt och den japanska ledningen verkar vilja låta den expansiva politiken få full effekt. Först under nästa år kan målet för den 10-åriga
statsobligationsräntan komma att revideras upp från dagens nollnivå.

Fortsatt dämpad inflation
Inflationsprognoser (årstakt i %)
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Fokus ligger på stabilitet, valutan
kan försvagas

Kina
Ledarna i Kina har, i likhet med USA, stora maktambitioner på hemmaplan.
Detta kommer att prägla såväl Kinas utrikespolitik som den inhemska politiken under 2017. I höst har kommunistpartiet sin 19:e partikongress där
många politiker kommer att bytas ut. För regeringen kommer det att vara
än mer viktigt att visa upp en prydlig fasad inför hösten. Den ekonomiska
politiken kommer sannolikt att vara fortsatt expansiv med fokus på investeringar i infrastruktur och Kina kommer inte att backa för påtryckningar
från USA.
Under 2016 hade tillväxten stöd från finanspolitisk stimulans, goda kreditmöjligheter och en svagare valuta. Under sommaren 2016 blev bostadsmarknaden överhettad och regeringen började fasa ut stimulanserna och
vidta åtgärder för att kyla ner marknaden när priserna steg för snabbt.
Donald Trump har vid ett antal tillfällen upprepat sitt vallöfte att beteckna
Kina som en valutamanipulatör. Vi bedömer att sannolikheten är låg för
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detta då Kinas valutapolitik skett i syfte att bromsa en försvagning av renminbin. Minskad styrning (manipulerande) av renminbin skulle sannolikt leda
till ett kraftigt valutafall och därmed generera ett ännu större överskott i
handelsbalansen med USA.

Kina lämnar deflationen
Producent- och inhemsk stålprisindex (årstakt i % )
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Åtgärder mot korruptionen ger
kostnader på kort sikt

Indien Premiärminister Modi tog under november krafttag för att bekämpa
den svarta ekonomin genom att förbjuda gamla rupiesedlar motsvarande
80 procent av kontantmängden i Indien och erbjuda nytryckta sedlar i utbyte. Åtgärden är sannolikt positiv på lite längre sikt då den förväntas minska
den svarta sektorn i ekonomin och på sikt även öka skattebasen. Beskedet
var däremot mycket oväntat och stramar åt ekonomin i ett läge då investeringar och kredittillväxt sedan tidigare är svaga. Inflationstakten är på
historiskt låga nivåer vilket underlättar penningpolitiska stimulanser för att
stabilisera tillväxten under 2017. Den globala oron för ökad protektionism
har ökat sedan det amerikanska presidentvalet. Indien påverkas däremot
marginellt av eventuella handelshinder från USA då utrikeshandeln utgör
en liten del av den totala ekonomin.

Stigande råvarupriser ger respit,
men inrikes utmaningar är stora

Brasilien Tillväxten har stabiliserats i Brasilien tack vare stöd från stigande
råvarupriser vilket stärkt landets ekonomi. Det har även gjorts vissa framsteg på det politiska området efter att regeringen beslutat om ett tak för
de offentliga utgifterna. För att taket ska fungera i praktiken måste dock
även socialförsäkringssystemet reformeras vilket är en rejäl utmaning för
regeringen. Tillväxten är väldigt svag och den redan höga arbetslösheten
fortsätter att stiga. Däremot har inflationstakten fallit tillbaka kraftigt
vilket öppnar upp för räntesänkningar framöver för att stimulera ekonomin.
Den politiska risken förblir dock hög eftersom förtroendet för regeringens
politiker är lågt. Underskottet i bytesbalansen har fortsatt att minska som
andel av BNP med hjälp av högre råvarupriser och förbättrad konkurrenskraft i övriga exportsektorer.

Ekonomin hämtar sig vilket ger
utrymme för stimulanser

Ryssland Återhämtningen i den ryska ekonomin fortsätter, om än i en svag
takt. Stämningsläget har inom industrin förbättrats kraftigt. Inflationstakten och inflationsförväntningarna har fallit i snabb takt tack vare rubelns
förstärkning, vilket i sin tur stärker hushållens köpkraft. Den totala efterfrågan i ekonomin är däremot fortfarande mycket låg. Vi förväntar oss att
centralbanken sänker styrräntan med två procentenheter under 2017 och
ytterligare under 2018 från dagens nivå på 9,75 procent för att få igång
ekonomin ännu mer.
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Valuta- och ränteprognoser
Trots allt starkare konjunktursignaler förväntar vi endast en modest normalisering av den globala penningpolitiken de kommande åren. Den amerikanska
centralbanken fortsätter att höja styrräntan men de övriga betydelsefulla centralbanker avvaktar. Riksbanken måste anpassa sig till ett lågt globalt inflationstryck och expansiv penningpolitik i vår närhet. Dämpade inflationsförväntningar
innebär att vi förutser fortsatt låga långräntor medan korta räntor drivs upp
av gradvis mindre expansiva centralbanker. Den amerikanska dollar stärks inledningsvis, men när viktiga val i Europa är över förväntar vi att euron kommer
tillbaka. Kronan stärks, fast i modest takt.
En mycket gradvis normalisering av penningpolitiken
USA fortsätter att höja i år, ECB
och Riksbanken väntar till nästa

Den amerikanska centralbanken går i bräschen och fortsätter att höja sin
styrränta i år och nästa år. Mot bakgrund av en allt starkare ekonomi, men
också pga utlovade finanspolitiska stimulanser, förväntar vi att tre höjningar i år åtföljs av två nästa. Eurozonen ligger längre efter i den ekonomiska
återhämtningen och inflationstrycket är fortsatt svagt. Det innebär att
den europeiska centralbanken fortsätter att stimulera ekonomin med
negativa styrräntor och köp av tillgångar. Först under början av nästa år
trappas tillgångsköpprogrammet ned och det dröjer till slutet av 2018 innan
styrräntan höjs. Svensk ekonomi är stark, men Riksbanken måste ta hänsyn
till det låga globala inflationstrycket och till ECB. Därför dröjer det till 2018
innan man kan höja styrräntan. Riksbankens tillgångsköpprogram avslutas
vid halvårsskiftet i år.

Starkare dollar initial, kronan hålls
tillbaka av Riksbanken

Vi förväntar att dollarn stärks när den amerikanska ekonomi blir allt bättre
samtidigt som politisk osäkerhet präglar eurozonen. Efter sommaren, när de
viktiga valen är över, förutser vi att euron i sin tur stärks något mot dollarn.
Detta är dock under förutsättning att valen inte domineras av de politiska
krafter som vill minska på sammanhållningen i EU och eurozonen. Riksbankens ambitioner att få upp den svenska inflationen innebär att den blir tvungen till att fortsätta hålla nere värdet på den svenska kronan. Det betyder att
även om vi prognosticerar att kronan stärks så blir det relativt modest.
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Globalt: Centralbankers styrräntor, prognos
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Europapolitiken: ett spöke som förmörkar
Efter den oväntade brittiska folkomröstningen för ett utträde ur EU och Donald
Trumps överraskande seger i det amerikanska presidentvalet har den politiska osäkerheten ökat. Det är en faktor som kan påverka såväl ekonomins utveckling som
riskviljan på de finansiella marknaderna. En reflektion är att både valet i USA och
Brexitomröstningen gav uttryck för ett missnöje mot det styrande etablissemanget, mot globaliseringen och mot de traditionella partierna.
Politisk fokus riktas mot kontinentaleuropa

Det är inte konstigt att fokus i år riktas mot valen i Europa. De s.k. populistiska partierna i Europa har under de senaste åren vunnit starkt i opinionen i
spåren av lågkonjunkturen efter finanskrisen och eurokrisen samt den stora
flyktingsströmmen. Det gäller bland annat Nationella Fronten i Frankrike,
Alternativ för Tyskland (AfD), Femstjärnerörelsen i Italien och Frihetspartiet
i Nederländerna. Något som är gemensamt för alla dessa partier är att de är
emot EU och vill återta den nationella kontrollen bl.a. avseende migrationspolitiken. Mest fokus riktas för närvarande mot det kommande presidentvalet i Frankrike.
I september väntar val till den tyska förbundsdagen och senast i februari
2018 ska Italien hålla parlamentsval. Under vintern var oron stor för att
de s.k. populistiska partierna skulle rycka fram på bred front och därmed
riskera att äventyra inte bara eurozonen utan hela EU-samarbetet. Det fick
till effekt att euron pressades och att räntedifferenserna mellan länderna
i eurozonen vidgades. Efter parlamentsvalet i Nederländerna och delstatsval i Tyskland i mars har oron lagt sig något. Väljarna strömmade i större
utsträckning än väntat till de traditionella partierna i mitten. Opinionsmätningar i Frankrike och Tyskland ger också för handen att de s.k. populistiska
partierna tappat något i styrka. Det kan vara ett tecken på att resan för
populismens framfart har nått sin kulmen och att väljarna föredrar säkerhet
och trygghet i en allt mer osäker omvärld.

Schulzeffekt i Tyskland

Sedan det stod klart i februari att Martin Schulz blir de tyska Socialdemokraternas (SPD) förbundskanslerkandidat har ett dramatiskt omslag skett
i den tyska väljaropinionen. SPD har ryckt fram kraftigt och ligger nu i det
närmaste jämsides med Angela Merkels Kristdemokrater (CDU/CSU).

Nederländska valresultatet var lugnande för
marknaden
Spread mot Tyskland, 10 års statsobligation
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Det franska presidentvalet blir
huvudnumret

Le Pen är starkt EU och euro
kritisk

De stora förlorarna i opinionen är i första hand inte CDU utan de andra
partierna, främst då De Gröna, Vänstern och Alternativ för Tyskland (AfD).
Förbundsdagsvalet hålls i september men redan nu är valtemperaturen hög.
Nederländerna och Tyskland i all ära men det är ändå i Frankrike som den
potentiellt största politiska risken finns i närtid där den första omgången i
presidentvalet går av stapeln redan den 27 april följt av den andra omgången den 7 maj. Nationella frontens ledare Marine Le Pen har drivit hårt att
Frankrike måste återta nationell suveränitet och vill ha folkomröstning om
EU. Opinionsmätningar tyder på att Le Pen kan komma att vinna den första
valomgången. I den avgörande andra omgången skulle hon enligt mätningarna ställas inför den oberoende centristen Emmanuel Macron. Macron har
för närvarande vind i seglen och leder komfortabelt mot Le Pen och ser ut
att bli president. Men valvindar kan svänga snabbt. Le Pen var inte långt
ifrån vinst i mätningar under vintern.
Protektionism och globaliseringskritik är bärande teman för Nationella
Fronten. Le Pen har uttalat sig kraftigt mot både EU och EMU, och har
utlovat att ta makten hem till Frankrike. Hon har även ställt i utsikt en
folkomröstning om EU-medlemskapet. Parlamentarisk maktdelning utgör
dock ett viktigt hinder för Le Pen. Vinner Le Pen och lyckas ta landet ut ur
EMU så är ”euro break-up” ett faktum och Europas ekonomiska och politiska
karta måste ritas om.

Macron och Le Pen ser ut att gå vidare
Procent av rösterna

Opinionsundersökningar inför första rundan, dagligt genomsnitt
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Italiens svaga ekonomi utgör en
politisk risk

Italien skall hålla parlamentsval senast i februari 2018. Det har förekommit
spekulationer om att valet skulle kunna komma att hållas redan i år men det
är högst osäkert. Femstjärnerörelsen med ledaren Beppe Grillo leder i opinionen samtidigt som det Demokratiska partiet har motvind. Den tidigare
premiärministern och partiledaren Matteo Renzi försöker återta partiledarskapet vilket han också väntas lyckas med. Som en av grundarna till EU och
eurozonens tredje största ekonomi är Italien vital för eurozonens fortlevnad. En seger för Femstjärnerörelsen med efterföljande folkomröstning om
EU-medlemskapet skulle skapa stor politisk oro och sannolikt betydande
ytterligare turbulens på finansmarknaderna. Den italienska räntedifferensen mot Tyskland ligger redan i nuläget på en tydligt förhöjd nivå. Med en
svag tillväxt, hög statsskuld och betydande problem för banksektorn är
Italien sårbart.
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Klassisk fördelningspolitisk vårbudget – men brist
på reformer gör svensk ekonomi sårbar på sikt
Sedan inledningen av 00-talet har Sveriges statsskuld i förhållande till BNP haft en
fallande trend. För 2016 noterades en Maastrichtskuld på ca 40 procent av BNP
vilket är betydligt lägre än EUs skuldkriterium på max 60 procent av BNP. Dessutom visar en internationell jämförelse att svenska statsfinanser ser mycket goda ut.
Det beror inte minst på de senaste årens starka arbetsmarknad, som lett till höga
skatteintäkter samtidigt som migrationskostnaderna blivit mindre än beräknat. Det
innebär att det inför valet 2018 finns gott om utrymme för reformer.
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Svenska statsfinanser står sig
internationellt starkt

Den 18 april presenterar regeringen vårbudgeten som får ses som en
avsiktsförklaring inför riksdagsvalet 2018. Prioriterade områden förväntas
vara skola, vård och omsorg samt miljön. Även trygghet kommer att vara i
fokus för budgeten. En del satsningar har redan presenterats såsom grön
skatteväxling, mer pengar till förlossningsvården och försvaret samt erbjudandet om lovskola till de som saknar behörigheter. Dessutom sänks skatten
för pensionärer och för de som har sjuk-och aktivitetsersättning. Regeringens överenskommelse med Vänsterpartiet om höjd marginalskatt har dock
mött hård kritik från oppositionspartierna som hotat med att fälla budgeten.
Risken för extraval är åter på tapeten även om detta inte är vårt huvudscenario. I dagsläget vill varken regeringen eller oppositionen gå till extraval,
inte minst eftersom opinionsundersökningar visar lågt stöd för vissa partier.

Utbildning, arbetsmarknad, vård
och omsorg samt miljö är prioriterade områden

Regeringens vår- och höstbudget väntas spegla en klassisk fördelningspolitik som gynnar låginkomsttagare med hög konsumtionsbenägenhet.
Samtidigt försämras drivkrafterna för att studera och att arbeta när marginalskatter höjs. För att få igenom budgeten kommer regeringen att behöva
hitta en kompromiss som gynnar resurssvaga hushåll utan att resursstarka
hushåll missgynnas. Liberalernas Jan Björklund har sagt att Alliansen brukar
ställa upp när regeringen bjuder in till överläggningar. En annan väg att gå
är att genomföra ofinansierade reformer. Risken är därför att vissa av de
planerade skattehöjningarna (i nuvarande form) uteblir samtidigt som utgiftsökningarna genomförs vilket skulle försämra det offentliga finansiella
sparandet. Vårt huvudscenario utgår från att planerade reformer genomförs vilket medför ett finansiellt sparande på 0,7 procent av BNP i år och 0,5
procent av BNP för nästa år.

Risk för att vissa planerade skattehöjningar uteblir trots genomförda utgifter

Regeringen har fört en målinriktad politik som bl.a. syftat till ordning och
reda i statsfinanserna, att efter denna mandatperiod lämna ett budgetöverskott och ha en statsskuld som närmar sig skuldankaret (35 procent av BNP).
Budgetöverskottet de senaste åren har dock varit överraskande stort och
givet de utmaningar som finns i svensk ekonomi (ex. tudelad arbetsmarknad
och en alarmerande bostadsbrist) finns det behov av ytterligare reformer.
Inför valet väntar vi oss t.ex. inga omfattande åtgärder för att komma
tillrätta med bostadsbristen. Även företagande och konkurrenskraft borde
få större uppmärksamhet och en tydligare reformagenda. Således skjuts
dagens utmaningar på framtiden, vilket gör svensk ekonomi mer sårbar för
framtida kriser.
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Stigande råvarupriser på kort sikt, men globala
energimarknader är under omställning
På längre sikt måste energiförsörjningen ställas om

Tekniska framsteg och politiska beslut innebär att globala energimarknader
är under snabb omvandling. Det kommer att påverka tillväxtförutsättningarna i olika länder de närmsta åren. Förändringar i energimarknader och
energipriser påverkar tillväxt, företagens konkurrenskraft och arbetsmarknad. Exempelvis gynnade ett fallande oljepris tillväxten i oljeimporterade
länder under 2015-2016 men orsakade lägre tillväxt i producentländer. Stabiliseringen av oljepriset de senaste månaderna har bidragit till en uppgång i
inflationen som påverkar marknadens förväntningar på centralbanker.
Vi lyfter tre faktorer påverkar energimarknader runt om i världen i dagsläget. För det första innebär Parisavtalet ett åtagande att ställa om mot
fossilfri elproduktion genom regleringar, skatter och subventioner. För det
andra bidrar snabba tekniska framsteg att förnyelsebar energi blir allt mer
konkurrenskraftig, men även utvinningen av skifferolja har effektiviserats. För det tredje är osäkerheten stor om USA:s energipolitik med Donald
Trump i Vita Huset.

Stark investeringskonjunktur i
förnyelsebar energi

Under 2016 var priset på solenergi lägre än energi producerat med fossila bränslen i flera länder, helt utan subventioner. På fem år har priset på
solpaneler fallit med 80 procent. I USA är antalet anställda inom solenergibranschen större än inom traditionell fossil energiutvinning. På kort sikt
bedömer vi att Donald Trumps bakåtsträvande klimatpolitik kan bromsa
utbygganden av förnyelsebar energi i USA. Den globala samverkan för
klimatomställning kan också få också ett bakslag med risk för att andra
länder också backar från sina åtaganden. Den största effekten är dock att
USA tappar konkurrenskraft inom förnyelsebar energi och att den tekniska
utvecklingen flyttas till Asien, främst Kina. Den tekniska utvecklingen inom
sol- och vindproducerad el går dock mycket snabbt. 2040 förväntas 60
procent av global energiproduktion komma från förnyelsebar energi. Det
innebär massiva investeringar och tillväxtmöjligheter för de företag och
länder som ligger i den teknologiska framkanten.

Ökade kostnader för traditionella
energislag

De närmsta månaderna ser vi en fortsatt uppgång i råvarupriserna. Råvarupriserna har stigit på bred front under det senaste året. Sedan bottennivåerna i början av 2016 är oljepriset drygt 85 procent högre, metallpriserna
30 procent och livsmedelspriserna 10 procent, något som bidragit till att
pressa upp den globala inflationen. Förutom en ökad råvaruefterfrågan
har priserna drivits upp av kapacitetsneddragningar i gruvnäringen och i
oljesektorn. För svenskt vidkommande kan även en starkare krona ha en
dämpande effekt på inflationsgenomslaget. Vi ser utrymme för ännu något
högre oljepriser men nu i en mer begränsad omfattning än tidigare. Den
amerikanska oljeproduktionen har visat sig vara mer konkurrenskraftig och
vi tror därför att oljepriset stannar på 60 dollar per fat under nästa år. Utsikterna för fortsatt stigande metallpriser under de närmaste åren är goda,
i takt med en bättre konjunktur och ökade infrastruktur-och försvarssatsningar. Uppgången i livsmedelspriserna har varit måttliga och till stora delar
kommit av sig i början av 2017, inte minst på spannmålssidan. Skördarna
är stora vilket talar för fortsatt låga priser men livsmedelsmarknaden är
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mycket känslig för utbudsstörningar som ogynnsamma väderförhållandena
vilket alltid svävar som ett mörkt moln över livsmedelsråvarorna.

Sol konkurenskraftigt med traditionell el i många
regioner
Break-even kostnad för solenergi, installeringar globalt och
elpri, 1976-2020
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