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LEDARE

Vad händer i världen?
De globala riskerna är fortsatt mycket stora. Politiken kommer att vara i fokus under
2017 med viktiga val i Europa och Trumps oförutsägbarhet. Samtidigt visar kortsiktiga
indikatorer på en god tillväxt i både Europa och USA. I den osäkra omvärlden har Sverige
goda förutsättningar att fortsätta växa, men tampas med inhemska utmaningar.
Demografin driver svensk ekonomi
Rekordsnabb befolkningstillväxt

Svensk ekonomi påverkas av osäkerheten i omvärlden men även inhemska
sektorer kommer att ha stor betydelse under åren som kommer. Sverige
upplever en rekordsnabb befolkningstillväxt där vi nu passerar 10 miljoner människor. Det tog 35 år att gå från 8 till 9 miljoner och 13 år till 10
miljoner. Nu väntas befolkningen växa till 11 miljoner på bara sju år. Det
ökar investeringsbehoven i bland annat bostäder och offentlig sektor, vilket
skapar jobb och bidrar till ökad tillväxt. De demografiska förändringarna ger
dock Sverige växtvärk och utvecklingen kommer att få stor påverkan på
flera ekonomiska områden. Det sätter press på offentlig service, förvärrar
den redan skriande bostadsbristen och accentuerar tudelningen på arbetsmarknaden. Bristen på reformer begränsar den annars goda utvecklingen i
svensk ekonomi och gör oss mer sårbara.

Reformbehovet blir allt mer akut

Under de närmsta åren blir det allt viktigare att den ekonomiska politiken
minskar sårbarheterna i svensk ekonomi. Ekonomin står idag stark, men den
osäkra omvärlden gör att vinden snabbt kan vända. Det är också en förutsättning för att vi ska kunna ta tillvara på de möjligheterna de demografiska
förändringarna bär med sig. Sverige har en åldrande befolkning vilket innebär en ökad försörjningsbörda för personer i arbetsför ålder och sätter stor
press på skolor, vård och omsorg. Samtidigt har Sverige en hög invandring
där andelen unga personer dominerar. Den starka befolkningstillväxten
kan motverka de negativa effekterna som en åldrande befolkning bär med
sig. Det förutsätter dock att unga och nyanlända får bättre möjligheter att
komma in på arbetsmarknaden.

Svårnavigerad omvärld

Finanskrisen släpper sakta sitt grepp om världsekonomin och under 2017
tilltar den globala tillväxten. Trumps valseger och brexitomröstningen
utgör dock betydande risker och skapar en svårnavigerad omvärld. Samtidigt hämmar en låg produktivitet och en åldrande befolkning de långsiktiga
tillväxtmöjligheterna i många västländer. I vår analys lyfter vi fram vi hur de
demografiska förändringarna påverkar politiken, arbets- och bostadsmarknader i Sverige och i vår omvärld.

ANNA BREMAN
Chefekonom, Swedbank
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SAMMANFATTNING

Sammanfattning
Trots en orolig omvärld visar tillväxten i Europa och USA på motståndskraft. Sviterna
från finanskrisen börjar sakta släppa greppet och vi räknar med en starkare tillväxt
under 2017. De politiska riskerna är fortsatt stora. Under året kommer effekterna av
Trump och Brexit att börja synas. I Europa ökar de geopolitiska spänningarna. Samtidigt utmanas många ekonomier av en åldrande befolkning.
Positiva signaler från världsekonomin trots politiska risker

Vi är försiktigt optimistiska till den globala ekonomins utveckling. Stigande
löner och ökad sysselsättning stärker konsumenternas förtroende i USA.
Det hjälper privatkonsumtionen som är den amerikanska ekonomins viktigaste drivkraft. Trumps finanspolitik riskerar att skapa en snabb uppgång
i ekonomin som följs av en tvär inbromsning. Handelspolitiken är ett orosmoln med risk för att importtullar leder till högre inflation och att hushållen
konsumerar mindre. I Europa sjunker arbetslösheten och konjunkturen får
stöd av ECB:s stimulanser. De populistiska strömningar vi såg under 2016
väntas fortsätta när viktiga val i Europa närmar sig.

Spretig bild av tillväxtmarknaderna

På tillväxtmarknaderna spretar utvecklingen. Ryssland och Brasilien får
stöd av högre råvarupriser, medan Kina och andra länder med ett stort
handelsöverskott mot USA ligger i riskzonen vid en mer protektionistisk
politik. I Indien dämpas utvecklingen kortsiktigt av regeringens kamp mot
korruptionen, där man bland annat dragit in sedlar av större valörer.

Demografin förändrar Europa

Flera ekonomier i Europa, inte minst Sverige, genomgår stora demografiska
förändringar med en åldrande befolkning. Arbetsmarknader påverkas där
färre personer plötsligt ska försörja fler. Sverige skiljer sig från de flesta andra västländer med en god demografisk utveckling. Sidoeffekterna av den
rekordsnabba befolkningsökningen är dock en alarmerande bostadsbrist
och stora reformbehov på arbetsmarknaden. Vi ser även politiska effekter
av demografin. I USA röstade en stor majoritet av de unga på Hillary Clinton,
och i den brittiska folkomröstningen röstade majoriteten nej till Brexit. Men
det var en större andel äldre som gick till valurnorna och deras röster väger
därför tyngre.
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/

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

2016P
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

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

2017P
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

1/

November 2016 prognosen inom parentes

2/

Vikter från Världsbanken 2011 används			

2018P

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

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

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

Källa: IMF och Swedbank
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USA – Positiva signaler i en svårnavigerad omvärld
Den amerikanska ekonomin visade upp starka signaler under hösten 2016 och centralbanken bjöd på räntehöjning i december. Sviterna efter finanskrisen börjar släppa
greppet. Nya jobb skapas fortsatt i hög takt samtidigt som löner och inflation stiger. De
politiska riskerna är dock höga med osäkerheten som Trumps presidentskap för med sig.
Spänningarna ökar med frihandeln i farozonen.
Ljusa signaler för ekonomins
utveckling

Den amerikanska ekonomins utveckling satte fart under andra halvåret
2016. BNP för det tredje kvartalet, som mäter den ekonomiska utvecklingen, reviderades upp två gånger och den senaste statistiken indikerar att
även det fjärde kvartalet blir starkt. Utrikeshandeln har överraskat positivt,
men den inhemska efterfrågan kommer fortsatt att vara den viktigaste
motorn för den amerikanska ekonomins utveckling.

Hushållen bär ekonomin framåt

Hushållens konsumtion av varor och tjänster fortsätter att bära den amerikanska ekonomin. Utvecklingen är positiv med skattesänkningar, stigande
löner och en stark arbetsmarknad. Samtidigt blickar konsumenter framåt
med optimism. Andelen personer i åldern 25–40 år i arbetskraften ökar
vilket bidrar till utvecklingen eftersom denna grupp är i en konsumtionsintensiv period i livet. På längre sikt stiger pristrycket i USA vilket långsamt
urholkar köpkraften. Stigande bolåneräntor väntas också hålla tillbaka
konsumtionen framöver.

Trump skapar osäkerhet

Trumps presidentskap utgör en stor osäkerhetsfaktor. Överlag förväntar vi
oss en mer expansiv finanspolitik, där man bland annat satsar på investeringar i infrastruktur. Privata investeringar bör hållas tillbaka av osäkerhet
om bl.a. handelspolitiken, men samtidigt ger förväntansbilden om avregleringar och sänkta skatter stöd. En stabilisering av företagsvinster och en
god tillgång på krediter ger även de stöd.
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Källa: US Bureau of Labor Statistics, Swedbank Research & Macrobond
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Stark arbetsmarknad

Arbetsmarknaden är fortsatt stark. Arbetslösheten har sjunkit ytterligare
och står nu i 4,7 procent. Ett stort antal jobb skapas och löneökningarna
har tagit fart. Inflationen ligger nära eller över målet på två procent och
kostnadstrycket ser ut att fortsätta öka. Energipriserna har slutat tynga
inflationen. Det innebär att den amerikanska centralbanken (Federal Reserve) nu närmar sig båda delarna i sitt dubbla mål, dvs. för både arbetsmarknaden och inflationen.

Centralbanken går mot högre
räntor

Som enda större centralbank rör sig Federal Reserve mot höjningar i nuläget och höjde under december månad räntan med 0,25 procentenheter. Med
centralbankens dubbla mål i sikte (inflation på 2 procent och full sysselsättning) väntas Federal Reserve öka takten i räntehöjningarna. Under 2017
väntas centralbanken höja räntan två gånger och så även under 2018. Fed
slits dock fortfarande mellan en stark amerikansk ekonomi där en ränteuppgång är befogad och det faktum att dess stora jämlikar, de europeiska och
japanska centralbankerna, fortsätter att hålla räntorna låga och eldar på
ekonomin. Federal Reserves framfart begränsas då stora skillnader i räntor
mellan ekonomierna kan påverka valutan kraftigt. Centralbanken väntas
därför gå relativt försiktigt fram även framöver.

Betydande förändringar när
Trump tar över

Den amerikanska centralbankens räntekommitté (Federal Open Market
Commmitte, FOMC) med chefen Janet Yellen i spetsen väntas genomgå betydande förändringar under prognosperioden när Trump och republikanerna
i Senaten sätter sin prägel. I USA nominerar nämligen presidenten medlemmar i centralbankens ledning. Dessa ska sedan godkännas av Senaten. På
kort sikt dominerar fortfarande ”ränteduvorna” d.v.s. de i kommittén som
förespråkar en mjukare penningpolitik, men under 2018 kan vi vänta oss att
förändringar i kommitténs sammansättning påverkar penningpolitiken.

Procent

USA: Prognos för styrräntan
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Källa: Federal Reserve, Swedbank Research & Macrobond
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Europa – Politiska risker skymmer sikten
De senaste månaderna har präglats av en oväntat positiv syn för den europeiska
tillväxten, där marknaderna verkar fokusera på möjligheterna snarare än riskerna som
Trumps presidentskap bär med sig i USA. Viktiga val i Europa under året lyfter dock de
politiska riskerna tillbaka in i rampljuset.
Eurozonen
Utvecklingen i euroområdet har varit betydligt bättre än förväntat under
de senaste månaderna. Tillväxten visar ljusare signaler och både konsumenters- och företagens förtroende visar hopp för framtiden. Tillverkningsindustrin har upplevt år av motvind men även där kan man skönja en positiv
utveckling. Hushållens konsumtion fortsätter att öka vilket syns i bland
annat detaljhandelns utveckling. Sysselsättningen stiger i nära alla delar av
regionen och arbetslösheten faller vilket ger en skjuts till hushållens inkomster trots att löneutvecklingen är svag.
Penningpolitisk normalisering i
sikte

Den europeiska centralbanken (ECB) höll räntorna oförändrade i december
men beslöt sig för att förlänga köpen av värdepapper till slutet av 2017.
Detta för att för att stimulera ekonomin. Från och med april kommer volymen av köpta värdepapper att vara lägre än innan. Det indikerar att ECB
blickar mot en kommande normalisering av penningpolitiken.Trots ljusare
signaler har euroområdet dock fortfarande en lång väg att vandra med
relativt hög arbetslöshet, svag produktivitetstillväxt och en trög prisutveckling.

Politiska risker dominerar

De politiska riskerna i Europa är stora under 2017. I Italien röstade befolkningen Nej till en förändrad konstitutionell reform i december med
en avgående premiärminister Renzi som följd. Den politiska situationen i
Italien innebär en utmaning och effekterna är svåra att avgöra i nuläget. En
folkomröstning om Italiens EMU-medlemskap är inte uteslutet. Under året
väntas viktiga val i Nederländerna, Tyskland och Frankrike som kommer att
vara avgörande för EU:s framtid. EU-skeptiska politiska partier väntas få
rekordhögt stöd. Opinionsundersökningar indikerar dock en klar majoritet
som är för EU och euron i hela regionen, men riskerna är ändock betydande
och vägen framåt blir svårnavigerad.

Holland parlamentsval
15 mars

Tyskland förbundsval
September

2017

Italien parlamentsval
Våren 2018

2018
Frankrike presidentval
April/maj
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Ryssland presidentval
Mars

Tjeckien parlamentsval
Oktober

Ungern parlamentsval
Våren 2018

Sverige riksdagsval
September

EUROPA

Storbritannien
Brexit innebär betydande risker

Robust ekonomisk utveckling blev temat för 2016 i Storbritannien, trots Ja
till Brexit i folkomröstningen. Sentimentet dök men nedgången var kortlivad och data under hösten har visat på en stark utveckling. Riskerna som
Brexit medför är dock betydande. Ekonomin kommer gradvis att behöva
anpassa sig till förändringar och en utdragen period med lägre tillväxt är
att vänta. Prisökningstakten stiger vilket väntas göra hushållen mindre
köpsugna. Samtidigt gynnas dock vissa företag av den starkare konkurrenssituation som det svaga pundet medför. Effekterna lär på kort sikt bli
blomstrande turism och en starkare handelsbalans.

Centralbanken håller räntan på
0,25 procent

Den brittiska centralbanken väntas hålla styrräntan oförändrad på 0,25
procent. Ledamöterna kommer att behöva väga en lägre tillväxttakt mot
risken att skjuta över inflationsmålet.
Storbritannien: Volatilitet i pundet
30
25
20
15
10
5
0

EURGBP 1 Month ATM (implicit volatilitet
EURGBP 3 Month ATM (implicit volatilitet)
Källa: Swedbank Research & Macrobond

”Hård” Brexit väntar

Osäkerheten kring folkomröstningen består trots att premiärminister Theresa May presenterat regeringens Brexit-plan. Storbritannien kommer att
lämna EU:s inre marknad och ska ta tillbaka kontrollen över immigrationen
från EU (en s.k. ”hård” Brexit). På Storbritanniens önskelista står så fri handel som möjligt med Europa där vissa avtalsområden, ex. för bilindustrin,
kan inspireras av den inre marknaden. Ett fullt medlemskap i tullunionen
utesluts också samtidigt som May vill ingå ett tullavtal med EU. Önskelistan är lång samtidigt som få uppoffringar görs, en matematik som inte
går ihop. I EU väntar man nu på Storbritanniens utträdesansökan för att
därefter inleda skilsmässoprocessen. Utträdesansökan ska senast lämnas
in i mars (regeringens deadline) men Högsta domstolens beslut om huruvida
parlamentet ska involveras kan påverka tidsschemat. Vi förväntar oss att
Storbritannien inledningsvis kommer att anta en tuff hållning i EU-förhandlingarna, som troligtvis kommer att mjukas upp under resans gång.
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Sverige – Befolkningsökningen driver
Sverige har en rekordsnabb befolkningstillväxt, där vi nu har passerat 10 miljoner invånare. Utvecklingen kommer att få stor påverkan på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och offentlig service. Sverige står starkt i en osäker omvärld men lider av växtvärk.
Obalanserna på bland annat arbets- och bostadsmarknaden behöver akut hanteras.
Befolkningen växer i rekordfart
Befolkningsökningen utmanar
offentlig sektor

I en osäker omvärld har Sverige goda förusättningar till en fortsatt god
tillväxt. Sveriges befolkning ökar i rekordfart samtidigt som åldersstrukturen förändras med en allt större andel äldre i befolkningen. Investeringsbehoven är stora i offentlig sektor och bostäder vilket ger möjlighet för
jobbskapande. Antalet barn och ungdomar ökar också allt mer vilket gör att
befolkningen i arbetsför ålder får allt fler personer att försörja. Äldre personer och barn är inte aktiva på arbetsmarknaden och har behov av offentlig
service som skola, sjukvård och omsorg. På både kort- och lång sikt kan
den demografiska förändringen vara mycket positiv för att ekonomin ska
fortsätta växa och jobb skapas men bristen på reformer gör oss sårbara och
begränsar utvecklingsmöjligheterna.

Bostadsbristen allt mer
besvärande

Sverige lider av växtvärk. Bostadsbristen är enorm i storstadsregionerna
och universitetsstäderna vilket försvårar möjligheterna att flytta dit jobb
och utbildning finns. Tudelningen mellan inrikes och utrikes födda på arbetsmarknaden ökar ytterligare och låg utbildningsnivå bland nyanlända skapar
höga trösklar till arbetsmarknaden. Utbudet av billiga hyresrätter matchar
inte behovet och gör att skuldsättningen ökar hos svenska hushåll som med
små marginaler måste köpa bostäder. Detta ökar även räntekänsligheten
hos svenska hushåll och gör oss sårbara.
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
Nominella timlöner, industri
Hushållens sparkvot, % av
disponibelinkomsten
Real disponibelinkomst
Bytesbalans, % av BNP
Finansiellt sparande i offentlig
sektor, % av BNP
Offentliga sektorns skuld
(Maastricht), % av BNP

2014
2,7
-0,5
-0,2
-0,3
0,5
0,5
1,3
7,9
1,4
2,8
0,0
15,9

2015
3,8
3,9
0,0
0,1
0,9
0,9
0,8
-0,4
7,4
1,4
2,4
0,0
16,3

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

2017P
2,6
2,4
1,8
1,7
1,8
1,5
1,3
-0,5
6,6
1,6
3,0
0,0
15,9

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

2,8
4,8
-1,5

2,5
5,4
0,3

2,9
4,9
1,0

1,8
4,8
0,1

2,1
5,1
-0,3

40,6

43,9

41,2

39,2

37,5

1/

Årlig procentuell förändring om inte annat anges

2/

Konsumentprisindex med fasta räntor
Källa: SCB och Swedbank
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Exporten stiger men politiska
risker kan skapa hinder

Världsekonomin utvecklas starkare än tidigare väntat under de kommande
två åren. Det bereder väg för en förbättring för den svenska exportindustrin, där bl.a. en återhämtning på råvarumarknaderna stöttar den för
Sverige mycket viktiga råvarurelaterade industrin. Värdet på den svenska kronan har sjunkit under fjolåret vilket ger en extra skjuts där det blir
lättare för exportföretag att sälja sina varor utomlands. Brexit skapar
fortsatt osäkerhet för den svenska tjänstehandeln i synnerhet. Effekterna av eventuella handelsrestriktioner från USA skapar samtidigt oro för
världshandelns utveckling.

Befolkningsökningen håller efterfrågan på bostäder uppe

Bostadsbyggandet fortsätter att vara dragloket för ökningen i investeringar. De offentliga investeringarna i främst kommun- och landstingssektorn
har och också vuxit mer än väntat under året. Flertalet infastrukturprojekt
har även påbörjats såsom Slussen och Förbifart Stockholm. En växande
befolkning håller uppe efterfrågan på bostäder trots att räntorna långsamt
stiger och kreditgivningen stramas åt. Samtidigt upplever byggsektorn
besvärande kapacitetsbrister såsom brist på byggklar mark och kompetent
arbetskraft.

Tillväxt år/år (%)
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Källa: Swedbank Research & Macrobond

Hushållen sparar när räntebotten är nådd
Stramare kreditgivning och stigande räntor ökar sparandet

Hushållen fortsätter att konsumera i en relativt god takt under åren som
kommer, men långsamt stigande räntor och ett högt sparande gör att styrkan dämpas. Samtidigt väntas konsumtionen av s.k. varaktiga varor som
till exempel bilar nå toppen och man kan vänta sig en trögare utveckling.
Räntorna förbli låga men trenden pekar uppåt och enligt vår bedömning har
räntenivån passerat botten. Samtidigt är budskapet från myndigheter och
kreditinstitut att en stramare kreditgivning är på väg. Det gör att amorteringstakten stiger och buffertsparandet ligger kvar på en hög nivå. Sparandet är också högt på grund av en åldrande befolkning där man prioriterar
att behålla en hygglig levnadsstandard efter pensioneringen och därför
minskar på konsumtionen inför sin pensionering.

Inflationen stiger men uppgången
är bräcklig

Inflationen visade på en stigande trend i slutet av 2016 som vi räknar med
fortsätter under åren som kommer. Riksbanken har som mål att nå en prisökningstakt på 2 procent, men inflationsuppgången är svajig och Riksbanken väntas inte nå sitt mål förrän i slutet av 2018.
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SVERIGE

Utrikes födda måste ta plats på arbetsmarknaden
Betydande tudelning

Arbetsmarknaden står stark med fler sysselsatta personer och en sjunkande arbetslöshet. Arbetslösheten väntas minska under året till som lägst 6,5
procent för att sedan gradvis börja stiga när den stora gruppen nyanlända
från flyktingvågen 2015 på allvar kommer ut på arbetsmarknaden. Bristen
på arbetskraft ökar, främst inom den offentliga sektorn och byggsektorn.
Det finns tydliga tecken på att en allt större del av arbeskraftens kompetens inte matchar arbetgivarnas behov. Samtidigt försvårar den besvärliga
bostadssituationen rekryteringarna ytterligare.
Utrikes födda kommer att stå för i princip hela ökningen i den arbetsföra befolkningen i takt med att de inrikes födda blir äldre. Tudelningen på svensk
arbetsmarknad är fortfarande betydande. Redan i dagsläget ökar arbetslösheten bland personer födda utanför Europa och de utgör en allt större
andel av de inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Uppemot hälften
av deltagarna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag saknar gymnasiekompetens och ca 15 procent av utrikes födda i åldersgruppen 25–54 år är
arbetslösa. Det är alltså helt nödvändigt att intensifiera integrationsarbetet och hålla uppe efterfrågan på arbetskraft för att få in de utrikes födda
på arbetsmarknaden.
Sysselsättning, 15-74 år, in- och utrikes födda
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Källa: Swedbank Research & Macrobond

Stökig avtalsrörelse att vänta

Produktiviteten är låg

12

Den fortsatt starka efterfrågan på arbetskraft bäddar för ännu en stökig
avtalsrörelse i vinter, där spänningarna mellan fack och arbetsgivare är
betydande. Industrifacken, som är normerande, har en svår balansgång.
Industriföretagen möter en fortsatt hård internationell konkurrens medan
de mer skyddade inhemska sektorerna utvecklas starkt. Löneökningarna
har stått och stampat på 2,5 procent under året och den väntade ökningen
i löneglidning har lyst med sin frånvaro. Läget på arbetsmarknaden talar
dock för stigande löneökningar under de närmsta åren men utvecklingen
går trögt. Arbetskostnaderna väntas dock sammantaget öka något under
de kommande åren. Produktiviteten väntas under åren som kommer hamna
på i genomsnitt drygt 1 procent vilket är lågt historiskt sett.

SVERIGE

Sverige, arbetslöshet, enligt födelseplats, SA
Stor skillnad mellan inrikes- och
utrikes födda på arbetsmarknaden
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Riksbanken nära vändpunkten
Riksbanken balanserar i en svårnavigerad omvärld

Riksbanken valde att lämna reporäntan oförändrad på -0,50 procent vid det
senaste penningpolitiska mötet i december. Samtidigt beslutade man att
förlänga köpen av stadsobligationer med ett halvår för att stimulera ekonomin och inte avvika alltför mycket från den europeiska centralbankens
penningpolitik. Riksbanken försöker balansera penningpolitiken i en svårnavigerad omvärld. Inflationstakten har visseligen ökat under de senaste
månaderna men uppgången är skör och ryckig. Det gör att Riksbanken visar
beredskap för att fortsätta stimulera ekonomin med en ränteprognos som
visar en hög sannolikhet för ytterligare en räntesänkning.
Sverige: Riksbankens reporänta (prognoser)
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Källa: Swedbank Research & Macrobond

Första räntehöjningen vinter/
våren 2018

Reporäntan på noll i slutet av
2018

Riksbankens politik avser att förhindra att kronans värde ökar för snabbt,
vilket skulle påverka den redan sköra inflationsuppgången negativt. Strategin under året har varit framgångsrik där kronan har utvecklats betydligt
svagare än väntat.Omvärldens utveckling spelar Riksbanken relativt väl i
händerna. Oljepriset stiger och den amerikanska centralbankens räntehöjning ger den europeiska motparten (ECB) visst andrum. Som en liten, öppen
ekonomi är Riksbanken starkt beroende av vad ECB gör. Med visst andrum
för ECB kan även Riksbanken ana ljuset i tunneln och det talar för att Riksbanken nu är färdig med ytterligare penningpolitiska stimulanser. Minusräntan ligger dock kvar under åren som kommer och den första räntehöjningen
väntas inte förrän under vintern/våren 2018 när inflationen fått ordentligt
fäste. I slutet av 2018 bedöms reporäntan hamna på noll procent.
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NORDEN

Norden – Bostadsmarknader skapar oro
De nordiska ekonomierna har kommit på fötter under 2016 men bostadsmarknaderna i
både Norge och Danmark pressar på. Finland upplevde en stark återhämtning ifjol men
det kommer att vara svårt att upprätthålla utvecklingen under de kommande åren. Oljepriset gynnar Norge och i Danmark ser den ekonomiska aktiviteten ut att öka.
Norge
Det vänder för Norge

Utvecklingen har vänt i Norge där arbetslösheten toppat och börjat vända
ned medan minskningen i sysselsättning bromsas. Skillnaden mellan
oljerelaterade och icke-oljerelaterade sektorer är fortfarande stor men för
landet som helhet ser utvecklingen ljusare ut. Oljepriset har stigit under de
senaste månaderna och den utvecklingen väntas fortsätta. Vi räknar med
att oljerelaterad industriproduktion stabiliseras i början av nästa år och att
de stora nedskärningarna av personal i oljeindustrin är över.

Bostadspriserna oroar

Konsumentförtroende ökar vilket visar sig i en stigande efterfrågan. Efterfrågan på tjänster är fortsatt stark och bostadsmarknaden het. Boprisrallyt
fortsätter inte bara i Oslo utan också runtom i landet vilket skapar oro
för överhettning. Vi räknar med en intensiv period av byggande åtminstone tills bostadspriserna slutat öka. När bostadsbyggandet ökar så pass
kraftigt som förra året ökar risken för en överhettningskrasch där priserna
faller först och efterhand även byggandet. Den norska bostadsmarknaden
väntas nå toppen under 2018 när räntorna stiger och byggandet kommit
ikapp något.
Norge: Arbetslöshet (%)
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Centralbanken sitter still i båten

Som väntat lämnade Norges Bank styrräntan oförändrad på 0,5 procent i
december trots att ekonomisk data kommit in något sämre än väntat. För
tillfället är manöverutrymmet begränsat för centralbanken. En räntehöjning skulle kräva ett kraftigt fall i arbetslösheten vilket kommer att dröja.
Centralbanken kommer inte att höja räntorna bara för att kyla ner bostadsmarknaden utan väntas sitta still i båten tills 2018.

Danmark
Bostadspriser på rekordnivåer
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Hushållens konsumtion är fortsatt den starkaste drivkraften i den danska
ekonomin, tack vare ökad sysselsattning och stigande löner. Ekonomin

NORDEN

Arbetsmarknaden ger styrka

väntas växa med 1,5–2 procent under de kommande två åren. Danmark
upplever en åldrande befolkning där den arbetsföra befolkningen krymper
en bra bit under den svenska och norska. Bostadspriserna och hushållens
skuldsättning är bland de största riskerna för den danska ekonomin, och
bostadspriserna i Köpenhamn har stegat över de nivåer som rådde innan
finanskrisen. De externa riskerna för Danmark utgörs främst av Brexit då
Storbritannien är en av Danmarks viktigaste handelspartners.
Norden: Befolkning i arbetsför ålder (2000=100)
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Finland
Finland håller sig flytande

Stigande konsumentförtroende, en stabiliserad arbetsmarknad, låg inflation och låga lånekostnader har hållit Finland flytande och under 2016
rekylerade tillväxten relativt starkt uppåt (1,4 procent). Privatkonsumtionen och investeringarna lyckas inte riktigt få fart de kommande två åren.
Konsumtionen drabbas av en stigande prisökningstakt medan löneökningarna uteblir. Investeringarna hålls tillbaka av att byggandet bedöms ha
slagit i taket.
Finland: Årlig tillväxt, 3m glidande medelvärde
25
20
Procent

15
10
5
0
-5
-10
2010

2011

2012

2013

Tjänster, omsättning
Tillverkning, omsättning

2014

2015

2016

Bygg, omsättning
Källa: Swedbank Research & Macrobond

Ljusare tider för exporten

Utsikterna har förbättrats något för Finlands viktigaste handelspartners
vilket gynnar exportsektorn. Förbättringen kompenserar dock inte nedgången i konsumtion och investeringar. Den finska regeringen har ambitiösa reformer för att stärka statsfinanserna vilket dämpar de offentliga
investeringarna kraftigt under 2017 och 2018.
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BALTIKUM

Baltikum – Konjunkturen stärks
Utvecklingen i de baltiska ekonomierna väntas ta viss fart under året. Bättre utsikter för
stora handelspartners lyfter den viktiga exporten. Estland får fart av ökade investeringar. I Lettland hjälper EU-bidragen och investeringar skapar jobb. För Litauen oroar den
stigande utflyttningen, främst bland unga.
Estland
Investeringarna återhämtar sig

Förändringar i bidragssystemet
riskerar skapa arbetslöshet

2016 innebar det andra året i rad med svagare ekonomisk tillväxt. Utvecklingen oroar dock inte eftersom investeringar och en starkare utländsk
efterfrågan kommer att lyfta den estländska tillväxten under åren som
kommer. Estlands viktigaste handelspartners väntas öka sin efterfrågan
under 2017 vilket är positivt för exportbolagen. Samtidigt utgör transitsektorn en risk om Ryssland väljer att dirigera om transportvägarna för
varor. Investeringarna väntas återhämta sig under året. Hushållen fortsätter att bidra med investeringar i bostäder och regeringen har utlovat ökade
offentliga investeringar tack vare EU-fondmedel.
Hushållens konsumtion hålls tillbaka under åren som kommer på grund av
stigande priser och nya skatter på bland annat bränsle, alkohol och tobak.
Utvecklingen stöttas dock av stigande pensioner och bidrag. Arbetsmarknaden fortsätter att uppvisa en relativt god utveckling. Fler personer stannar på arbetsmarknaden i högre ålder vilket leder till en ökad sysselsättning.
Samtidigt har bidragssystemet för personer med funktionsnedsättning
förändrats där det krävs att man arbetar alternativt aktivt letar arbete.
Arbetslösheten i den gruppen väntas växa eftersom möjligheterna till jobb
är mer begränsade.

Ljusare tider för exporten

Tillverkningsindustrin, detaljhandel och export
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Källa: Swedbank Research & Macrobond

Lettland
Tillväxten tar fart
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Motvinden börjar mojna för Lettland och tillväxten väntas ta fart härifrån,
drivet av stöd från EU-bidrag och en starkare kreditcykel. Investeringarna
ökar vilket stöttar jobbskapandet, löneökningar och konsumtion. Samtidigt
ser utsikterna bättre ut för Lettlands handelspartners vilket är positivt för
den lettiska exporten. En tid med lägre tillväxt har satt behovet av strukturella reformer i fokus: välbehövliga utbildningsreformer trappas upp och
nu står sjukvårds- och administrativa reformer på kö. Strukturella förbätt-

BALTIKUM

Geopolitiska spänningar utgör risk

ringar är den enda vägen att gå för att på djupet få upp tillväxten, men det
kommer att innebära en tuff resa för Lettland innan de når dit. Sysselsättningen stiger i främst byggsektorn. Ryssland har dirigerat om en del utländska handelsflöden från Lettland, men planerna är mindre aggressiva än man
tidigare trott. De främsta riskerna för Lettland är fortsatt en svag utländsk
efterfrågan, global politisk osäkerhet och geopolitiska spänningar.
Lettland: banklån och insättningar
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Litauen
Stigande löner men stora inkomstklyftor

2016 var ett bra år för de flesta hushåll och företag i Litauen. De enda
sektorerna som backade ifjol var jordbruk och byggsektorn. Hushållens konsumtion steg relativt kraftigt vilket spillde över i positiva effekter på bland
annat detaljhandeln. Lönerna steg i den privata sektorn och då särskilt minimilönerna. I den offentliga sektorn går löneökningarna dock trögt och även
personer med hög utbildning tjänar knappt över miniminivån. Samtidigt är
de regionala skillnaderna stora och någon minskning av inkomstklyftorna
syns inte.
Litauen: Lönetillväxt, sysselsättning och produktivitet
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Oroande trend med utflytting

En av de mest oroande trenderna i Litauen är för närvarande utflyttningen
av arbetskraft. Under de två senaste åren har den stigit kraftigt, särskilt
bland unga. De geopolitiska spänningarna utgör också risker eftersom 80
procent av Litautens BNP utgörs av exporten, vilken skulle drabbas vid ett
potentiellt handelskrig.
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ASIEN/TILLVÄXTMARKNADER

Asien/Tillväxtmarknader – Utvecklingen spretar
Tillväxtmarknaderna upplever en ovanligt spretig utveckling. Ryssland och Brasilien
gynnas av högre råvarupriser medan Kina hotas av ökad protektionism i USA. I Indien
dämpas tillväxten av regeringens beslut att dra in sedlar av större valörer. Japan stöttas av centralbanken och regeringens åtgärder men återhämtningen är blygsam.
Japan
Tillväxten saktar in men centralbanken stöttar

Den japanska ekonomin fortsätter sin blygsamma återhämtning med hjälp
av centralbankens mycket expansiva penningpolitik och premiärminister
Abes omfattande finanspolitiska åtgärder. En tredje tilläggsbudget har godkänts för att stötta områden som drabbats av årets kraftiga jordbävningar
och orkaner. Den japanska regeringen kommer att emittera obligationer
till ett värde av 100 mdr yen för att finansiera utgifterna. Den ekonomiska
tillväxten kommer att sakta in något under 2017 och 2018. Tillverkningsindustrin har fått ett visst uppsving tillsammans med exportvolymerna men
konsumtionen viker då löneökningarna fortsätter att gå trögt.

Yenen försvagas och inflationen
stiger

Den japanska valutan, yen, har tappat i värde i takt med att den amerikanska
dollarn har stärks. En svagare valuta gynnar exportbolagen som får lättare
att sälja sina varor utomlands. Effekterna av detta tillsammans med stigande energipriser börjar äntligen synas i pristrycket, där inflationen ökat till
den högsta nivån sedan maj 2015.
Japan: Priser
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Lång väg till inflationsmålet
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Den japanska centralbanken försöker febrilt stimulera ekonomin för att nå
upp till inflationsmålet på 2 procent, men med en nuvarande inflation på 0,5
procent är det en bra bit kvar att gå. Centralbanken äger för tillfället ca 40
procent av utestående statsobligationer, vilket gör att volymen som finns
kvar för dem att köpa minskat kraftigt. Under 2017 väntas Bank of Japan
därför skifta fokus från obligationsköpsprogrammet till att försöka kontrollera både kort- och långräntor. Därför tror vi att yenen fortsätter stärkas,
eftersom den ses som en säker hamn i oroliga tider.

ASIEN/TILLVÄXTMARKNADER

Kina
Stabil tillväxt i fokus inför
kongressen i höst

Fastighetsmarknaden var den starkaste drivkraften bakom BNP-tillväxten
i Kina ifjol. Regeringen har dock i takt med de kraftigt stigande bostadspriserna börjat avveckla stödet för bostadsmarknaden och försöker istället
implementera en del avkylande åtgärder. Fastighetsmarknaden är dock
dragloket för den kinesiska ekonomin och det kommer att bli svårt för
regeringen att stabilisera tillväxten framöver och stimulera andra sektorer
som kan bära ekonomin på samma sätt. Under 2017 kommer stabil tillväxt
att vara i fokus inför det kommunistiska partiets 19e kongress i höst. Det
politiska åtagandet att uppnå en tillväxt på 6,5 procent kommer att stå i
rampljuset i upptakten till kongressen. Donald Trumps uttalanden om att införa tullar på importerade varor från Kina ökar spänningen mellan länderna.
Risken för ett fullfjädrat handelskrig bedömer vi dock som liten eftersom
det skulle få starka negativa effekter på den amerikanska ekonomin och
sysselsättningen.
Kina: Huspriser i 70 städer, nyproduktion
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Indien – Åtgärder mot korruption
kostar på kort sikt

Indiens regering beslutade i november oväntat att dra in sedlar av större valörer för att bekämpa korruptionen. Beslutet väntas ha en kraftigt
negativ effekt på konsumtionen eftersom den indiska ekonomin är mycket
beroende av kontanter. Samtidigt tar välbehövliga reformer längre tid än
väntat och det styrande partiet tappar stöd. Med hjälp av ytterligare räntesänkningar och regeringens expansiva finanspolitik hålls dock tillväxten
stabil i 2017.

Brasilien – Räntesänkningar
stöttar i en svajig återhämtning

Brasilien har varit i recession sedan andra kvartalet 2014. Politiskt syns en
del framsteg men behovet av strukturella reformer är fortfarande en stor
utmaning. Den ekonomiska tillväxten är samtidigt svag och arbetsmarknaden visar få signaler på förbättring. Konsumtionen drabbas av högre
arbetslöshet och lönerna sjunker. Räntesänkningar och högre råvarupriser
balanserar de negativa utsikterna något.

Ryssland – Tinande relation med
USA möjligt

Rysslands utveckling går trögt men med vissa ljuspunkter. Tillväxten
stiger inom industri och jordbruk, och inköpschefsindex visar på optimism
för framtiden. Hushållen är dock försiktiga och behåller ett högt sparande.
Sanktionerna väger fortfarande tungt men möjligheten finns att de lättar
om relationen mellan Ryssland och USA tinar upp med Trump som president.
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Valuta- och ränteprognoser
De politiska riskerna har varit i fokus men den mesta oron på marknaderna verkar ha
dämpats. Den amerikanska centralbanken höjde räntan i december och väntas fortsätta
höja under 2017. Även i Europa är räntebotten nådd, men höjningarna dröjer. På valutamarknaden styr den starka dollarn vilket drabbar tillväxtmarknaderna. I Sverige andas
Riksbanken optimism vilket stärker kronan.
Centralbankerna ser ljuset och lättar på gasen
Räntebotten är nådd – USA höjer,
ECB och Riksbanken ligger still

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve väntas fortsätta på den
inslagna vägen och höja räntan två gånger per år under 2017 och 2018.
Både Europeiska centralbanken ECB och Riksbanken börjar ana ljuset i
tunneln efter starkare data, däribland stigande inflation. Den amerikanska
höjningen ger visst andrum. Omvärldsutvecklingen går Riksbankens väg och
vi bedömer att de är färdiga med lättnaderna. Räntebotten är nådd. Vi tror
heller inte att de förlänger obligationsköpen längre än meddelat.

Dollarn pressar flera valutor men
svenska kronan ökar i värde

Dollarn fortsätter att visa styrka och utvecklingen fortsätter under 2017,
där euron drabbas av politisk turbulens med viktiga val i Europa. Samtidigt
pressar dollarns ökning i värde även tillväxtmarknadernas valutor. Positiva
signaler från Riksbanken och starkare makrodata har gjort att svenska
kronan hämtat tillbaka en del av den tidigare försvagningen, en utveckling
vi tror kommer att fortsätta.
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Fördjupning – Demografin driver Sverige
Sveriges befolkning passerar 10 miljoner i januari och beräknas nå 11 miljoner om sju
år. Den snabba befolkningsökningen innebär möjligheter men också stora utmaningar.
Åldersstrukturen förändras med fler äldre och yngre som kräver offentlig service med
skola, sjukvård och omsorg. Samtidigt ställer invandringen med en stor del unga ökade
krav på bättre fungerande bostads- och arbetsmarknader.
Förändringar i åldersstrukturen
väntas

En åldrande befolkning kommer att vara en av de största utmaningarna
framöver för både Sverige och många länder i Europa. Andelen äldre i
befolkningen stiger vilket ökar behovet av sjukvård och omsorg. Samtidigt
stiger födelsetalen och andelen barn och ungdomar ökar. Till detta kan
tilläggas att en stor del av de nyanlända till Sverige är ungdomar eller unga
vuxna. Den delen av befolkningen kräver satsningar på bland annat dagis,
skolor och vuxenutbildning.

Invandringen skapar möjligheter…

Jämfört med SCB:s prognos år 2000 har nettoinvandringen kraftigt överstigit den förväntade. I den senaste rapporten reviderades prognosen upp
från 15 000 personer årligen till 115 000 år 2016–2019 och 60 000 år
2020–2029. Huvuddelen av den faktiska invandringen har bestått av unga
människor vilket dämpar den demografiska utvecklingen där Sverige går
mot en åldrande befolkning. Idag går sju av tio nya jobb tilll utrikesfödda
vilket innebär att Sverige lyckas upprätthålla en god sysselsättningsökning. Invandringen ger ett stigande antal personer i arbetsför ålder trots
en åldrande inrikesfödd befolkning. Utmaningarna ligger till stor del i den
tudelade arbetsmarknaden och en akut bostadsbrist. Bostadsbristen
gör det svårt för personer att flytta dit jobb och utbildning finns. En stor
andel av de nyinskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag saknar
gymnasiekompetens vilket i princip alla arbetsgivare idag kräver. Det skapar
höga trösklar på arbetsmarknaden och betonar vikten av en väl fungerande
vuxenutbildning.

…men problem på arbets- och
bostadsmarknaden sätter käppar
i hjulet
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Färre arbetande ska försörja fler

Den del av befolkningen som är i arbetsför ålder utgör grunden för skatteunderlaget och försörjer därmed barn, ungdomar och äldre som står utanför
arbetsmarknaden. När andelen unga och äldre stiger ökar påfrestningen på
den offentliga sektorn och bördan för de personer som arbetar stiger där
färre arbetande personer plötsligt ska försörja fler.
Även Europa har en ”grå” utveckling där den förväntade livslängden stiger
och antalet födda barn ökar. Enligt EU-kommissionen kommer EU röra sig
från i snitt fyra personer i arbetsför ålder per person över 65 år, till att
halveras till två personer till 2060. Jämfört med Europa är den svenska
utvecklingen mer gynnsam där vi genom invandringen i viss mån väger upp
att befolkningen åldras. Det är positivt för svensk tillväxt och ger fler jobb

Potentiell skjuts för glesbygden

Befolkningsökningen är koncentrerad till storstadsområden (Stockholm,
Göteborg och Malmö) samt till universitets- och högskoleorter. I glesbygdskommunerna kan man istället vänta sig en minskande befolkning med i
genomsnitt 10% under de närmaste 40 åren. Glesbygdskommunerna har
samtidigt en hög andel äldre eftersom fler personer vanligen flyttar ut än
in och födelsenettot blir negativt. Det som utmärker glesbygdskommuner
är också den låga andelen personer i arbetsför ålder (20–64 år). Den stora
gruppen asylsökande skulle kunna ge glesbygdskommunerna en skjuts men
då måste vägarna för nyanlända in på arbetsmarknaden förbättras. En väl
fungerande bostadsmarknad och utökade pendlingsmöjligheter är också
viktigt för att främja rörligheten.

Sparandet ökar

Utvecklingen kommer även att förändra hushållens sparande. På sikt
kommer sparandet att minska när andelen unga och äldre, som står utanför
arbetsmarknaden, ökar. Men på kortare sikt utgör 50–64 åringar en hög
andel vilket leder till ett högt sparande. Åldersgruppen konsumerar mindre
när man prioriterar sparandet under sina sista yrkesverksamma år för att
säkerställa en god levnadsstandard efter pensionen. I denna åldersgrupp
ser man också effekter av amorteringskravet där andelen som amorterar på
sina bolån har stigit från 60 till 80 procent.
Historiskt tydligt samband sparkvot/åldersgrupp 50-64
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Fördjupning – USAs ekonomiska politik efter valet
Den tillträdande presidentens ekonomiska politik är till stor del fortfarande okänd. Handelspolitiken har varit ett hett ämne under upptakten till valet och mycket tyder på att
Trump menar allvar om att införa hindershinder. Han kommer även att behöva samarbeta med kongressen vilket påverkar den ekonomiska politiken. På längre sikt riskerar
Trump att göra oreparerbara skador på de amerikanska institutionerna och bidra till
allmänhetens misstroende mot staten och pressen.
Trumps agenda till stor del okänd

Trumps politiska agenda är till stor del fortfarande okänd. Möjligen klarnar
det något när den blivande presidenten svurit presidenteden den 20 januari.
Trumps retorik har varit tydligt frihandelsovänlig och vissa av hans handlingar, såsom utnämnare av rådgivare, sedan valet tyder på att han menar
allvar med att införa handelsrestriktioner. Trots detta bedömer vi att de
handelshinder som eventuellt införs kommer vara relativt milda.

Kongressen har stor beslutsmakt
om ekonomisk politik

Trump kommer att behöva samarbeta med kongressen i många frågor
som rör ekonomisk politik. Republikanerna vann ju som bekant kontroll
över konressens båda kamrar. Kongressen kommer att kunna fastslå både
faktisk politik och i vilken ordning frågorna ska behandlas. Att avskaffa
Obamas sjukvårdsreform står högst på agendan och båda kamrarna har
redan påbörjat arbetet.

Satsningar på infrastruktur

Konkreta besked fattas fortfarande när det gäller Trumps omtalade satsning på infrastruktur. Det som har diskuterats i media är 1 biljon USD på
10 år, vilket endast motsvarar 0,5 procent av BNP under varje år. Behoven
bedöms dock mycket större än så. En annan aspekt som inte är klar är finansieringen. Vi bedömer att investeringarna kommer att finansieras genom
en blandning av offentliga och privata medel. Vilken metod som väljs för
finansieringen kommer att få viktiga följder för kapitalmarknaderna och blir
politiken expansiv som väntat med satsningar i t.ex. infrastruktur kommer
det att leda till högre räntor.

Trump hålls tillbaka för att minska
budgetunderskottet

USA har ett stor budgetunderskott jämfört med andra avancerade ekonomier, även om det nu är mindre än under finanskrisen. Med tanke på den kontroversiella debatten om budgetunderskotten på senare år kan man vänta
sig att en del republikaner i kongressen kommer att försöka hålla Trump
tillbaka. Ledande namn i kongressen verkar också mindre entusiastiska över
ett stort infrastrukturpaket än vad Trump är, även om de sannolikt ändå går
med på det. Vi väntas oss nedskärningar på andra områden för att delvis
täcka upp utläggen. Ändå bedömer vi att den ekonomiska politiken under
Trump resulterar i större budgetunderskott än i nuläget.
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Skattesänkningar att vänta

Skattesänkningar för både företag och privatpersoner kommer att få en
framträdande roll. Under längre tid har många velat se en genomgripande
skattereform, men detta är inte troligt i nuvarande politiskt klimat. Republikanerna har också dragit igång en omfattande plan för avregleringar.
Om klokt tillämpade skulle avregleringar kunna skapa möjligheter för ökade
investeringar i det privata näringslivet. Avregleringar är sannolikt det ligger
bakom den stigande optimismen bland företag. Vi tror att de frågorna som
kongressen och den tillträdande presidenten väljer att fokusera på först är
att riva upp sjukförsäkringsreformen och att utnämna en domare i Högsta
domstolen. Nya ledamöter till centralbanken kommer att dröja.

Procent av BNP
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Risk att Trump skadar
institutionerna

24

Vi är fortsatt oroliga för att Trumps politik kommer att leda till en konjunkturcykel med kraftiga upp- och nedgångar. Det är en viktig fråga, men vi
fäster även uppmärksamhet på att Trump utgör en större risk på lång sikt,
där hans politik riskerar att göra oreparerbara skador på det institutionella
ramverket i USA. Trump banar väg för krafter som misstror staten, han ser
förbi vikten av att undvika intressekonflikter och han lägger sig i när enskilda företag tar affärsbeslut. Han följer inte de konventioner, dvs. informella
institutioner, som vuxit fram som stöd för de formella institutionerna.
Med sin aggressiva inställning till pressen och täta utbrott mot politiska
moståndare riskerar Trump att öka klyftorna i amerikansk politik och ge
näring åt ett allt större misstroende mot staten och pressen. Förtroendet
för staten och för pressen är en viktig aspekt av socialt kapital och om det
förtroendet urholkas äventyras ett långsiktigt ekonomiskt välstånd.
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Fördjupning – Allt är inte mörkt i Europa
EU kämpar till synes fortfarande med problem som svag tillväxt och för hög arbetslöshet. Invandring och terrorism utgör stora utmaningar och riskbilder målas upp där
hela det europeiska samarbetsprojektet raseras. De politiska riskerna är stora men vi
bedömer att ekonomin i euroområdet är starkare än vid en första anblick och förmågan
finns hos EU:s institutioner att övervinna de nya utmaningarna.
Återhämtning efter krisen

Finanskrisen lyfte fram allvarliga brister hos institutionerna i euroområdet.
I kölvattnet av krisen genomfördes djupgående förändringar med bland annat inrättandet av stabiliseringsfonder, stärkt banktillsyn (bankunion) och
mer flexibla finanspolitiska bestämmelser. Räntorna sänktes till rekordlåga
nivåer och den europeiska centralbanken blev ”lender of last resort”.

Ljusare signaler på arbetsmarknaden

Det är uppenbart att tillväxten i euroområdet blev lägre efter finanskrisen
men det beror inte på att den faktiska tillväxten ligger under den potentiella utan snarare på att produktiviteten växer allt långsammare. Det är ett
problem som långt fler ekonomier förutom euroområdet tampas med. BNP
per capita i åldern 20–64 har utvecklats anmärkningsvärt lika i euroområdet och USA, bortsett från EU:s skuldkris 2012. Sysselsättningsgraden i
euroområdet har stigit med 1,7 procentenheter under de senaste tio åren
och har samtidigt minskat med 2,9 p.e. i USA. Tyskland sticker ut med en
ökning på otroliga 11 procentenheter. Sysselsättningsgraden ökar kraftigt
bland kvinnor i alla åldrar men också för män äldre än 55 år. Det vill säga
man stannar längre i arbetslivet och fler kvinnor kommer in, vilket är positivt för tillväxten.

Mindre budgetunderskott

Efter flera år med åtstramning har euroområdet betydligt mindre totalt
budgetunderskott än USA, Japan och Storbritannien. Under 2017 kan man
dock vänta sig att euroområdet släpper lite på tyglarna och spenderar mer
på bland annat säkerhets- och militärutgifter.

Hushållen konsumerar

Reallönerna ökar i euroområdet och tillsammans med ett högre antal
sysselsatta säkerställer det att människor fortsätter att konsumera i god
takt. Krediterna flöder till den privata sektorn igen i euroområdet, efter en
minskning direkt efter skuldkrisen. Hushållen visar också på ökad optimism i
flertalet enkäter och den senaste tidens makroekonomiska data visar att vi
går in i 2017 med bättre fart än väntat.

Politiska utmaningar väntas

De kommande åren borde en starkare ekonomi göra det lättare att hantera de stora politiska utmaningaran som väntar, med viktiga val i Europa
under 2017. Dessutom har invandringen till Europa minskat och stödet för
högerpopulistiska partier ökar för tillfället inte. I december valde Österrike
en hängiven Europavän till president.
Allt är inte mörkt i Europa.
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