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Svensk ekonomi testas i en osäker omvärld
•

Förväntat finanspolitik i USA höjer riskaptit

•

Långsiktiga tillväxtutsikter fortfarande låga

•

Norden-Baltikum visar motståndskraft i osäker omvärld

Trumps seger ritar om kartan för den ekonomiska politiken
Donald Trumps seger i presidentvalet ställer mycket på ända. Den bäddar för finanspolitiska stimulanser genom skattesänkningar och infrastrukturinvesteringar, och
driver på inflationsförväntningarna och en snabbare normalisering av penningpolitiken. Det kan tyckas vara precis vad världsekonomin behöver, men de positiva effekterna blir måttliga om ökad handelsprotektionism blir omfattande. Ofinansierade
skattesänkningar riskerar på sikt att skapa bubblor snarare än att ge hållbar och
varaktig tillväxt.
Politisk turbulens sätter fart på ränte- och valutamarknaderna
Under höstens politiska turbulens har centralbankerna hamnat i skymundan och valt
att avvakta. Federal Reserve kommer sannolikt att höja räntan i december, men
därefter är osäkerheten stor. Visserligen verkar inflationen stiga, men samtidigt är
högre marknadsräntor och en starkare dollar åtstramande. I Storbritannien gör stigande inflationsförväntningar att den brittiska centralbanken avvaktar med ytterligare
räntesänkningar. I Sverige har den svaga kronan ännu inte haft full effekt på inflationen och Riksbanken fortsätter sannolikt obligationsköpen nästa år, om än i lägre
takt. ECB lär försiktigt börja trappa ner sina stödköp under våren.
Norden och Baltikum
Det är främst inhemska faktorer som driver tillväxten i Sverige, men tillväxtpotentialen begränsas av fortsatt bostadsbrist, brist på kvalificerad arbetskraft och obalanser
på arbetsmarknaden. Vi bedömer att tillväxten gradvis mattas av till 2 procent under
2017 och 2018, vilket dock är en bra siffra i en värld som skakas av politisk osäkerhet. Statistiken i Norge pekar nu på att tillväxten har ökat till 1 procent, från noll i
årets början. Andra indikatorer visar också på en förbättring under de senaste månaderna. Vi räknar med att BNP-tillväxten ökar från 0,7 procent i år till 1,5 procent för
2017 när den negativa påverkan från nedgången i oljesektorn avtar.
I Estland finns det flera olika trender som stödjer tillväxten: exporten, investeringsnivån och stigande priser, samtidigt som framtidstron stärks. Vi räknar med att BNP
växer med 1,3 procent i år men att tillväxten tar fart och hamnar på cirka 2,5 procent
nästa år och 2018. Tillväxten blev 0,8 procent i Lettland för tredje kvartalet, vilket var
oväntat lågt. Ökade EU-bidrag leder dock till att investeringarna kommer att öka igen
2017 och både antalet nya jobb och konsumtionen stiger. Finanspolitiken lär bli mer
expansiv inför valet 2018. BNP-tillväxten i Litauen har dämpats och lagernivåerna
krymper som om det vore 2009 igen. Men det här är en tillfällig omställning och ingen
anledning till oro. Om något är ekonomin på väg mot överhettning. Löneökningarna i
den privata sektorn ligger på över 9 procent medan produktiviteten är oförändrad.
Vår prognos för 2017 och 2018 är i stort sett oförändrad.
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Trumpseger ändrar spelreglerna
I en värld med låg tillväxt, låga räntor och växande populistiska strömningar ritar
Donald Trumps valseger om spelplanen. Den öppnar för finanspolitisk stimulans
genom skattesänkningar och infrastruktursatsningar. Den driver även på inflationsförväntningarna och förväntan om en snabbare normalisering av penningpolitiken. På
ytan kan det verka som om det här är precis vad världsekonomin behöver just nu. I
verkligheten sätter komplexiteten i det globala ekonomiska systemet dock käppar i
hjulet. Om finanspolitisk expansion och penningpolitiska åtstramningar följs åt av
protektionistiska åtgärder blir tillväxtinjektionen svag. På sikt riskerar ofinansierade
skattesänkningar att skapa bubblor snarare än att ge hållbar och varaktig tillväxt. I
den här uppdateringen av Swedbank Economic Outlook ger vi en första kommentar
till hur Trumps ekonomiska politik kommer att påverka såväl världsekonomin som
Norden och Baltikum.
I augusti skrev vi att tillväxten blir ”precis så stark att västvärldens centralbanker så sakta
kan börja normalisera penningpolitiken. Den blir däremot inte tillräckligt stark för att stoppa
den framväxande populism som är ett hot mot tillväxten på lång sikt.” Efter Brexitfolkomröstningen och Trumps seger i det amerikanska presidentvalet står det klart att
många har underskattat vidden av folklig vrede och besvikelse efter åratal av stagnerad
tillväxt. Det amerikanska valets omedelbara effekter på finansmarknader, tillväxt och ekonomisk politik är alarmerande, men vilka konsekvenser valutgången får på lång sikt är osäkert. Viss fakta är dock kända och går att sia om.
Lite utrymme för
policymisstag

Måttliga tillväxteffekter av
”Trumponimics”

Viktigt att hålla isär effekter på
kort och på lång sikt

Världen i olika konjunkturfaser

Starkare dollar slår mot tillväxtländer med bytesbalansunderskott

Det är inte främst de genomsnittliga tillväxtsiffrorna i Norden, Baltikum eller resten av
Europa som kommer att påverkas av det amerikanska presidentvalet. Snarare syns effekterna istället genom en ökad press på politiska beslutsfattare som än mer måste genomföra
tillväxtvänliga reformer. Ökad osäkerhet och större risker gör att det finns väldigt lite utrymme för policymisstag. Inom penningpolitiken måste man klara den svåra balansgången
mellan en gradvis normalisering och motverka en sättning i ekonomin med svagare tillväxt.
Många europeiska länder har fortfarande begränsat utrymme för finanspolitisk stimulans
men Norden bör göra sig redo att använda sina jämförelsevis starka statsfinanser om tillväxten vänder neråt. Den viktigaste faktorn för att hålla tillväxten uppe är att genomföra strukturreformer som ökar motståndskraften mot ekonomiska chocker. I spåren av en Trump seger
kan sådana chocker bli allvarliga.
Den ekonomiska politik som Trump gick till val på, ”Trumponomics”, består i huvudsak av tre
delar: en expansiv finanspolitik (skattesänkningar och infrastruktursatsningar), avregleringar
och protektionism. Sänkta skatter för företag och hushåll brukar stärka tillväxten. Trumps
planerade sänkningar gynnar emellertid främst de förmögna, som ofta sparar en stor andel
av sina inkomstökningar. Därför räknar vi med att effekten på tillväxten blir måttlig samtidigt
som budgetunderskottet ökar. Satsningar på infrastruktur lär å andra sidan få en mer tydligt
positiv effekt eftersom de betyder mer för investeringar, jobb och tillväxt än sänkningen av
skatter för förmögna. Dessa positiva effekter har dock sin motvikt i de negativa konsekvenserna som handelsrestriktioner skulle medföra. Trumps protektionistiska planer omfattar
bland annat importtullar på varor från Kina och Mexiko och en avveckling av Nafta. Det är
åtgärder som, om de genomförs, skulle slå mot hushållen genom ökad inflation och samtidigt hämma både företagens investeringar och jobbskapande. Tillväxten på kort sikt avgörs
av vilken politik som i slutändan faktiskt förs.
För att förstå hur Trumponomics påverkar tillväxten i USA och övriga världen på både kort
och lång sikt måste vi hålla isär effekterna på konjunkturcykeln och på den långsiktiga tillväxttrenden. Om handelsrestriktionerna blir måttliga eller helt uteblir, kan Trumps ekonomiska politik stärka konjunkturen i det korta perspektivet. I så fall skulle tillväxten öka både i
USA och globalt. Vi tror att de protektionistiska åtgärderna begränsas till kortsiktiga restriktioner av symbolkaraktär men risken för mer protektionism kommer ändå att dämpa företagens investeringsvilja. I USA räknar vi därför med något lägre tillväxt 2017 och 2018. Det är
också viktigt att notera att de ökade offentliga utgifterna kommer att leda till att både budgetunderskottet och statsskulden ökar.
Utfallet av det amerikanska presidetvalet väntas främst påverka tillväxten i Norden, Baltikum
och resten av världen genom tre kanaler: geopolitiken, handeln och spridning av populismen. Alla tre bidrar till att riskerna i vår globala prognos ökar. Vi tror att tillväxten i världsekonomin kommer att förbli måttlig och att olika delar av världen kommer att befinna sig i olika
konjunkturfaser. I Europa ser vi en tydlig konjunkturuppgång och räknar med en tillväxt på
omkring 1,5 procent om året. I USA är konjunkturcykeln mognare och vi räknar mer en tillväxt i linje med ekonomins potential på ungefär 2 procent under de kommande åren. Se vår
fördjupning om USA för mer detaljer.
Tillväxtmarknaderna har på sistone haft stöd av externa faktorer såsom en stabil dollar och
låga obligationsräntor i de avancerade länderna men detta kommer nu att förändras. Förväntningar om en mer expansiv finanspolitik i USA får både dollarn och de amerikanska
obligationsräntorna att stiga. Därmed blir det betydligt svårare för länder som Turkiet och
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Sydafrika att finansiera sina bytesbalansunderskott. En likviditetsåtstramning i USA, i kombination med en mer protektionistisk amerikansk utrikespolitik, kommer att göra det mycket
svårare för länder som just har påbörjat återhämtningen. Det finns också en risk för att USA
inför handelssanktioner mot Kina. Kinas tillväxt drivs dock av inhemsk konsumtion och fokus
kommer att vara inställt på att stabilisera tillväxten inför partikongressen 2018 där Xi Jinping
väntas stärka sitt grepp om makten och många politiker kommer att bytas ut. Alltså kommer
Kina att fortsätta föra en ekonomisk politik som stödjer den inhemska konsumtionen i hopp
om att hålla BNP-tillväxten på runt 6,5 procent. USA:s beslutsfattare lär dock tänka sig för
både en och två gånger innan handelsrestriktioner mot Kina införs för risken är att landet
svarar med att gå ännu hårdare fram genom att sänka renminbins värde eller med andra
åtgärder, som slår mot den amerikanska tillväxten och sysselsättningen. Tillväxten i Indien
fortsätter att svika förväntningarna på grund av problem med dåliga lån i banksektorn. På
lång sikt ser vi ljust på Indien, men viktiga strukturreformer tar tid att implementera.
Dessutom kommer regeringens kamp mot svarta pengar att öka pressen nedåt på ekonomin
under den närmaste tiden.
Högre geopolitisk risk

Trumps Nato-kritiska uttalanden har gjort att de geopolitiska riskerna har ökat. Vi räknar
med att USA förblir en fullvärdig Nato-medlem men Trumps oförutsägbarhet gör att väst
kommer att uppleva att riskerna har ökat. Ökade försvarsutgifter i Europa kan visserligen ge
en kortvarig tillväxtinjektion men som helhet anser vi att de geopolitiska riskerna är en betydande risk på nedsidan för vårt huvudscenario.

Endast symboliska handelshinder införs

När det gäller handelspolitiken tror vi att Trump kommer att genomföra en del symboliska
restriktioner men inte alla de åtgärder som diskuterades under valkampanjen. Idag finns
dock redan en global trend mot ökad protektionism och den kommer att underblåsas ännu
mer efter det amerikanska presidentvalet. De pågående förhandlingarna rörande handelsavtal som TPP och TTIP kommer att avbrytas och mikroprotektionismen väntas breda ut sig.
Det i sig kommer att förstärka den inbromsning för den globala handeln som vi sett under de
senaste åren. Det lär pressa ner den globala tillväxten och göra att tillväxtförutsättningarna
förblir svaga.

Flera europeiska val i sikte

I Europa är de politiska riskerna stora framöver. Populistpartierna är segervissa efter Brexitfolkomröstningen och Trumps seger och flera viktiga val ska hållas i Europa under nästa
månad och 2017. Den 4 december hålls ett nytt presidentval i Österrike och samma dag
folkomröstar italienarna. Båda dessa val domineras av populistiska stämningar. Nästa år är
det dags för parlamentsval i Nederländerna, presidentval i Frankrike och val till Förbundsdagen i Tyskland. Efter flera misslyckade opinionsmätningar där det visat sig att man underskattat den populistiska vreden mot det politiska etablissemanget är det knappast någon
som tar utgången för given. Kritiken mot EU och euron är ett genomgående tema bland
populistpartier i Nederländerna, Frankrike och Tyskland.

Norden och Baltikum beroende av världshandeln

Ur ett nordiskt och baltiskt perspektiv är risken för minskad världshandel ett stort bekymmer.
Det är små, öppna ekonomier som skadas mest av protektionism. Tillväxtsiffrorna i vår prognos är visserligen i stort sett oförändrade men dessa visar inte hela bilden. Framöver drivs
tillväxten av andra faktorer än tidigare eftersom nettoexportens bidrag minskar och större
risker tynger investeringsbeslut.
Som helhet är vi fortsatt försiktigt optimistiska till den globala tillväxten men vaksamma på
riskerna på både nedsidan och uppsidan. Vi bedömer att konjunkturuppgången fortsätter i
Europa, USA och i vissa tillväxtmarknadsländer. Tillväxtutsikterna skulle bli ännu bättre om
reformer som förbättrar den underliggande trendtillväxten genomfördes men det är inget
som vi räknar med i vårt huvudscenario. Snarare ser vi en kortsiktig uppsiderisk för tillväxten
i spåren av en ofinansierad finanspolitisk stimulans i USA. Det är dock mer troligt att stimulansen på längre sikt skapar bubblor än att den ger en hållbar och varaktig tillväxt.
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Politisk turbulens ger svallvågor på ränte- och valutamarknaderna
Fed går sin egen väg och
skillnader i centralbankspolitiken växer

Uppgången i långräntorna
fortsätter om än i mindre takt
och USA tar täten

Dollarstyrka består i närtid

Under hösten har centralbankerna hamnat i skuggan av den politiska turbulensen, något
som utmynnat i en avvaktande hållning. Det amerikanska presidentvalet har ruckat förväntningsbilden på de finanspolitiska utsikterna i USA samtidigt som osäkerheten kring eventuella handelshinder väcker frågor kring tillväxtprognoserna. Vi förväntar oss att Fed fortsätter
med sin höjningscykel, men osäkerheten är påtaglig och de positiva inflationstendenserna
motvägs av stramare finansiella förhållandena på marknaderna i form av högre räntor och
starkare dollar. Feds agerande påverkar även övriga centralbankers politik där växelkursutvecklingen förväntas bli drivkraften för inflationsutvecklingen. Bank of England anser vi redan har avstannat med sina räntesänkningar på grund av stigande inflationsförväntningar.
Däremot har den svaga kronan i Sverige ännu inte helt slagit igenom i inflationen och vi
bedömer att Riksbanken i december kommer att förlänga obligationsköpprogrammet med
sex månader, om än i mindre omfattning. Vi räknar med att ECB nästa år försiktigt inleder
en avtrappning av tillgångsköpen och samtidigt reviderar köpvillkoren. I närtid ser vi inte
några policyränteförändringar förutom från Fed, utan penningpolitiken kommer fortsatt i
mångt och mycket att styras av tillgångsköpsprogram samt av kommunikation (s.k. forward
guidance).
Trenden med stigande globala räntor har under hösten skett parallellt med ökade förväntningar på Fed-höjningar samt diskussioner om avtrappningar av centralbankernas tillgångsköp hos bl.a. ECB och Bank of Japan. Ränteuppgången har stärkts efter Trumps seger i det
amerikanska valet som förväntas resultera i en inflationsdrivande finanspolitik i USA. Uppgången i räntorna speglar dessutom den stora osäkerheten kring den framtida amerikanska
finans- och penningpolitiken och är delvis en omprisning av risk- och löptidspremier (s.k.
term premium). Dessa har under en längre period varit på historisk låga nivåer i synnerhet
vad gäller amerikanska statsobligationer. Dessutom undergräver förväntan om ett vidgat
budgetunderskott och politisk osäkerhet delvis kreditvärdigheten hos de amerikanska statsobligationsräntorna, vilket motiverar högre långräntor. Vår bedömning är att den kraftiga
långränteuppgången efter det amerikanska presidentvalet inte kommer att fortsätta i samma
takt, men långräntorna kommer ändå stiga där de amerikanska räntorna tar täten med en
brantare avkastningskurva som följd. För Sveriges och Europas del ser vi en fortsatt brantning av avkastningskurvan först efter att marknaden börjar prisa in en nedtrappning av tillgångsköpen. Förväntningar om styrräntehöjningar på sikt får kurvaturen att flacka under
2018, framför allt i Sverige.
På valutamarknaden har dollarstyrkan fått eldunderstöd, dels av den relativt kraftiga ränteuppgången i USA, dels förväntningar om finanspolitiska stimulanser som Donald Trump
utlovat. Dollarstyrkan kommer att bestå i närtid och de relativa ränteskillnaderna har potential att vidgas. Likväl är osäkerheten stor kring den kommande politiska inriktningen i USA. En
alltför snabb dollarförstärkning kan även hindra Fed att gå för aggressivt fram med räntehöjningar då den ekonomiska utvecklingen i dagsläget inte liknar den i tidigare höjningscyklar.
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Svenska kronan sårbar i en
politiskt orolig miljö men stark
fundamenta stödjer på sikt

Den svenska kronan har fortsatt att utvecklas mycket svagt efter sommarens kraftiga fall.
Kronan nådde nya svagare nivåer sedan Riksbanken, vid det penningpolitiska mötet i
oktober, signalerade om en ökad sannolikhet för en styrräntesänkning. Denna försvagning
har förstärkts både före och efter oron över valresultatet i USA. Sverige som ett öppet
exportberoende land är en klar förlorare i den protektionistiska vågen som präglar
omvärlden i allmänhet. Kronan har ansetts som en högriskvaluta samtidigt som den, jämfört
med övriga västländer, låga reala räntan har fortsatt att minska kronans attraktionskraft som
placeringsvaluta. Kronans svaghet har överraskat, men vårt grundscenario om en starkare
krona framöver kvarstår. Den långsiktiga fundamentala värderingen av kronan beror mycket
på makroekonomiska faktorer, men också på hur strukturen framöver på kronmarknaden
kommer att se ut. Det utländska intresset för svenska räntetillgångar har minskat kraftigt
parallellt med den krympande likviditeten på den svenska obligationsmarknaden i spåren av
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Riksbankens obligationsköp. Det avtagande intresset hos utländska investerare att placera i
svenska statsobligationer har även i sin tur minskat den underliggande efterfrågan på
svenska kronor. Den svenska tillväxten står dock stark i relation till omvärlden och
inflationsutvecklingen förväntas stiga längre fram. Den politiska oron har fått ett stort
utrymme på de finansiella marknaderna, men när politiska riskpremier successivt börjar
diskonteras bort får de makroekonomiska utsikterna ännu större utrymme i värderingen.
Detta bör på sikt gynna den svenska kronan.

Hög importerad inflation
håller tillbaka Bank of
England

OPECs agerande ger stöd åt
NOK

Det brittiska pundet har försvagats till nivåer där den importerade inflationen redan börjar ge
genomslag i prisutvecklingen. Av den anledningen tror vi att Bank of England avvaktar med
ytterligare sänkningar framöver. Dock brottas pundet med växande budget- och
bytesbalansunderskott samt långvarig politisk osäkerhet inför utträdesförhandlingarna. Vi
ser dock att Brexit-utfallet lutar mot en mindre hård inriktning vilket bör dämpa pundets
svaghet på medellång sikt.
Den norska kronan har gynnats av det stigande oljepriset i hopp om en överenskommelse
inom OPEC om eventuella produktionsnedskärningar. Vi tror att Norges Bank kommer att
påbörja räntehöjningar längre fram i spåren av de bättre makroekonomiska utsikterna, vilket
generellt är positivt för den norska kronan. Samtidigt prognostiserar vi att den svenska
kronan stärks varför den norska kronan på sikt förväntas ha toppat mot den svenska från de
nuvarande höga nivåerna.
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Fördjupning: Vilka följder får ”Trumponomics” för den amerikanska ekonomin?
Donald Trumps ekonomiska politik – Trumponomics – består av tre huvuddelar: 1) en expansiv finanspolitik med skattesänkningar och kraftigt ökade satsningar på infrastruktur, 2) avregleringar och 3) handelsprotektionism. Detta är i alla
fall den bedömning vi gör baserat på hans vallöften. Vissa av Trumps löften är klassisk republikansk politik medan
andra går stick i stäv med partiets politiska doktrin. Det råder stor osäkerhet om hur löftena kommer att genomföras i
praktiken. Bilden klarnar förmodligen något under tiden fram till den 20 januari när den nyvalde presidenten svärs in,
men även efter det datumet lär ovissheten kvarstå på viktiga politikområden, i synnerhet när det gäller frågor som ska
behandlas i kongressen.
Hur tillväxten påverkas av Trumps expansiva finanspolitik beror på vilka åtgärder man tittar på. Skattesänkningar för
företag och hushåll brukar ge tillväxten en skjuts, men effekterna på statsfinanserna beror på hur sänkningarna fördelas. Trumps planerade sänkningar gynnar främst de förmögna, som ofta sparar en stor andel av sina inkomstökningar.
Därför tror vi att skattesänkningarna bara får en blygsam effekt på efterfrågan, medan budgetunderskottet oundvikligen
ökar. Investeringar i infrastruktur lär få stor effekt på den inhemska efterfrågan och bidra till nya jobb och i förlängningen ökad konsumtion. Däremot är det förmodligen inte särskilt många projekt där man är redo för första spadtaget, så
det kommer att dröja innan effekterna börjar visa sig i tillväxten. Eftersom arbetslösheten är väldigt låg och löneökningstakten redan har tagit fart finns också risken att man begränsas av kapacitetsbrist, även om det finns ett stort
behov av att modernisera USA:s infrastruktur.
Trumponomics skulle vidare innebära att policymixen får större inslag av finanspolitik samtidigt som dörren öppnas för
en snabbare normalisering av penningpolitiken. IMF och andra internationella organisationer har visserligen uppmanat
länder att använda finanspolitisk stimulans som ett sätt att stötta ekonomin, men för USA:s del är det för sent att förskjuta tyngdpunkten i den ekonomiska politiken på det sättet nu när arbetsmarknaden redan stramas åt snabbt och
löneinflationen stiger. Å andra sidan har USA möjlighet att föra en mer expansiv politik, även om växande budgetunderskott och statsskuld gör att detta utrymme inte är obegränsat. De långa räntorna har dessutom stigit en hel del
sedan valet, vilket är en påminnelse om risken för undanträngningseffekter när ökade offentliga utgifter gör att mängden privata investeringar minskar i en ekonomi där kapacitetsutnyttjandet är så gott som fullständigt. Om dollarn stärks
dämpas också effekterna av den expansiva finanspolitiken. En amerikansk ekonomi som går på högvarv med hjälp av
finanspolitisk stimulans skulle dock fungera som draglok för andra länder.
Medan en expansivare amerikansk finanspolitik antagligen skulle gynna den globala tillväxten, skulle effekterna av
handelsprotektionism utan tvekan bli starkt negativa. Vi tror att Trump kommer att överge sina extremprotektionistiska
kampanjlöften och istället fortsätta med dagens handelspolitik med vissa restriktioner av symbolkaraktär i närtid. Att vi
gör detta antagander beror på att varken Trump eller det republikanska partiet har något att vinna på att faktiskt föra en
protektionistisk politik. Trumps protektionistiska planer omfattar bland annat saftiga importtullar på varor från Kina och
Mexiko och ett amerikanskt utträde ur Nafta. Det är åtgärder som, om de genomförs, skulle slå mot hushållen genom
ökad inflation och samtidigt hämma både företagens investeringar och jobbskapandet. Det är troligen ganska få
industrjobb som kan flyttas hem, åtminstone om man jämför med de många arbetstillfällen som ska skapas i bygg- och
anläggningsindustrin om infrastruktursatsningarna ökar. Handelsprotektionistiska åtgärder skulle också bli inflationsdrivande eftersom företag skulle tvingas kompensera sig för de mycket hög importtullarna i konsumentledet medan importkonkurrerande företag skulle kunna passa på att höja priserna för att öka sina vinster. Det finns alltjämt stora frågetecken kring handelspolitiken och tillväxten på kort sikt avgörs av vilken politik som i slutändan faktiskt förs.
Avreglering är den tredje grundpelaren i Trumponomics. Upphävandet av centrala bestämmelser och regelverk samt
en generell rörelse bort från miljöåtgärder och regleringar var tunga kampanjlöften, men det har varit ont om konkreta
detaljer. Hälso- och sjukvården, miljöområdet (i synnerhet åtgärderna mot klimatförändringar) och finanssektorn ser ut
att vara områden där avregleringar står på dagordningen. Med republikansk majoritet i kongressens båda kamrar går
det att genomföra långtgående avregleringar men detaljerna är än så länge osäkra och därmed även effekterna på
ekonomin.
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Under Trumps ekonomiska politik bedömer vi att den privata konsumtionen förblir den viktigaste drivkraften för tillväxten i USA. Konsumtionen kommer att ha stöd från stadigt ökande nominella löner och skattesänkningar även om dessa
främst gynnar grupper med liten marginell konsumtionsbenägenhet. Samtidigt blir inflationsökningen en dämpande
kraft, i synnerhet om handelspolitiken blir mer protektionistisk. Om importtullar införs kommer de sannolikt att fungera
som en regressiv skatt på konsumtion, mest kännbar för dem med lägst inkomster. Konsumtionen kommer också att
bromsas av stigande räntor, högre egenavgifter i sjukvården och den allmänna osäkerheten om vad som ska hända
med Trump som president.
För att förstå hur Trumponomics påverkar tillväxten i USA och resten av världen på både kort och lång sikt är det viktigt
att hålla isär effekterna på konjunkturcykeln och på den långsiktiga trendtillväxten. Om handelsrestriktionerna, precis
som i vårt huvudscenario, blir måttliga eller helt uteblir kan Trumps expansiva finanspolitik stärka konjunkturen i det
korta perspektivet. I så fall skulle tillväxten öka både i USA och globalt. Risken för protektionism väntas dock dämpa
företagens investeringsvilja. I USA räknar vi därför med något lägre tillväxt 2017 än i vår augustiprognos, främst på
grund av genomslag från 2016, och oförändrad tillväxt 2018. Det är värt att notera att ökningen av offentliga investeringar kommer att leda till ett ännu större budgetunderskott, trots att detta redan i dag är större än i nästan alla andra
rika länder, och hög statsskuld.

Infrastrukturförbättringarna kan visserligen stärka USA:s potentiella BNP men i övrigt finns få åtgärder i Trumps politiska program som tar itu med underliggande strukturella svagheter i den amerikanska ekonomin. Till exempel saknas
det helt reformförslag för det svaga utbildningsväsendet, för de underfinansierade socialförsäkringssystemen (exempelvis Social Security och Medicare), det stora antalet personer i fängelse, det minskade arbetskraftsdeltagandet och
den försämrade rörligheten på arbetsmarknaden. Utan strukturreformer och satsningar på utbildning kommer USA:s
tillväxtutsikter i det längre perspektivet att försvagas p.g.a. en åldrande befolkning och svag produktivitetstillväxt. Hotet
om protektionism kan förvärra de dystra utsikterna för produktiviteten ytterligare. Vi tror att Trumps ekonomiska politik
resulterar i en farlig mix av ofinansierade skattesänkningar och få strukturreformer som kan stärka den potentiella tillväxten. Följden blir förmodligen att vi får se ett boom-bust scenario, dvs. en snabb konjunkturuppgång följd av en kraftig inbromsning, i USA inom loppet av de närmaste tre till fem åren.
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Sverige: Testas i en osäker omvärld
Under de kommande två åren kommer svensk ekonomi att testas. I en osäker omvärld
blir det allt viktigare att den ekonomiska politiken bidrar till en stabil utveckling. För
penningpolitiken innebär det en långsam normalisering utan att hindra uppgången i
inflationen. För finanspolitiken ökar kraven på att stärka förutsättningarna för långsiktig tillväxt. Svensk tillväxt drivs av inhemska faktorer men en fortsatt stor bostadsbrist, brist på kvalificerad arbetskraft och en allt mer tudelad arbetsmarknad begränsar tillväxtpotentialen. Reformer för en bättre fungerande bostadsmarknad och arbetsmarknad blir allt mer akuta. Vi förväntar oss en tillväxt som gradvis växlar ned
mot 2 procent under 2017 och 2018. Det är fortfarande en god tillväxt i en omvärld
som skakas om av politisk osäkerhet.
Handelspolitiken i fokus

Den inhemska konjunkturen
utmanas

Svenskarna sparar som aldrig
förr

Stort investeringsbehov i
offentlig sektor

Brexit-omröstningen och det amerikanska valet ökar sårbarheten för svensk ekonomi i en
allt mer osäker omvärld. Den internationella handelspolitiken har seglat upp som en avgörande faktor för global ekonomi de närmaste åren. Vi förväntar oss en dämpad global handel
då planerade frihandelsavtal, som TTIP, mellan USA och EU nu går i graven. Svensk ekonomi karaktäriseras av att exporten har gått trögt sedan finanskrisen. Det syns tydligt i kontrasten mellan tjänste- Makroekonomiska nyckeltal 1/
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av den starka inhemska
konjunkturen, som drar svensk ekonomi.
Sverige har goda förutsättningar att se en fortsatt god tillväxt driven av inhemska faktorer. Vi
bedömer att tudelningen mellan industrin och tjänstesektorn består. De faktorer som drev
den starka inhemska konjunkturen under 2015 och 2016 (låga räntor och flyktingvågen)
kommer inte längre att understödja tillväxten på samma sätt. Det innebär att andra faktorer,
framför allt ett högt bostadsbyggande och en stark arbetsmarknad, ökar i betydelse för den
fortsatta tillväxten. Den inhemska konjunkturen utmanas framförallt av det höga sparandet
hos hushållen, kapacitetsbegränsningar i produktionen och av tudelningen på arbetsmarknaden.

Sparande: Svenskar sparar som aldrig förr. Hushållens sparkvot ligger på ca 16 procent av
disponibelinkomsten, den högsta nivån i vår statistik som sträcker sig till 1980. Hushållens
sparande i vanliga kontosaldon ökade under det senaste året med 10 procent, vilket är mer
än ökningen i skuldsättning, och är nu uppe i 1600 miljarder kronor. Det motsvarar ca 25
procent av BNP. Utöver detta kommer finansiella tillgångar i aktier och fonder, och i reala
tillgångar. En förklaring för ett högt buffertsparande kan vara osäkerhet om ekonomins utveckling. Historiskt har insättningar på kontosaldon varit höga i samband med internationell
oro, exempelvis vid finanskrisen och eurokrisen. Det motverkar riskerna med en ökande
skuldsättning. Hushållens balansräkning på en aggregerad nivå är mycket stark i ett historiskt perspektiv. Vi bedömer att internationell oro bidrar till att sparkvoten ligger kvar på en
hög nivå samtidigt som ökningen i hushållens konsumtion dämpas framöver.
Kapacitetsbegränsningar: Sverige står inför en ökande befolkning med både fler yngre och
äldre de kommande åren. Det ställer krav på offentlig sektor såsom förskolor, skolor, sjukhus, äldreboenden och kollektivtrafik. Det finns en bostadsbrist då byggandet har ökat be-
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tydligt långsammare än befolkningen, kollektivtrafiken är eftersatt och många sjukhus som
byggdes under 60- och 70-talen har stora renoveringsbehov. Investeringsbehoven kommer
att bidra till att investeringar, främst bostadsinvesteringar och offentliga investeringar, är en
tillväxtfaktor 2017 och framåt. Takten i investeringarna begränsas av brist på kvalificerad
arbetskraft. Det sätter ett tak på hur mycket byggande och övriga investeringar kommer att
kunna bidra till svensk tillväxt.
Svensk varuexport till USA

Verkstadsprodukter

Prod. av kemiska o närstående industrier
Järn och stål
Övrigt icke-verkstadsind. + icke kategoriserat
Maskiner och apparater
Transportmedel

Tudelningen på arbetsmarknaden fortsatt ett bekymmer

Tudelad arbetsmarknad: Arbetslösheten har kommit ner och sysselsättningen har ökat kraftigt i Sverige de senaste tio åren. Samtidigt ser vi en allt mer tudelad arbetsmarknad där
skiljelinjerna går mellan de som har gymnasieutbildning eller mer, och mellan utrikes och
inrikes födda. Av dessa två är utbildning den viktigaste faktorn. Snart är 80 procent av arbetslösheten koncentrerad bland utsatta grupper, vilket inkluderar de med kort utbildning
(grundskola eller mindre), utomeuropeiskt födda och funktionsnedsatta. Det innebär att om
svensk sysselsättning ska fortsätta att öka i hög takt behöver de som står längst från arbetsmarknaden i större omfattning komma i sysselsättning.
Under 2017 och 2018 blir det allt viktigare att den ekonomiska politiken underlättar för en
fortsatt god utveckling i Sverige, givet den osäkra omvärlden. Riksbanken kan inte förändra
strukturen på svensk arbetsmarknad eller motverka kompetensbrist i byggsektorn men kan
ge stabilitet genom en stabil och transparent lågräntepolitik. Låga räntor har stimulerat byggandet men hushållen behåller sparandet på en hög nivå. Vi bedömer att Riksbanken även
fortsättningsvis anpassar sig till låga räntor globalt, främst i euroområdet. Som en konsekvens ligger reporäntan kvar på -0,50 procent till våren 2018 för att höjas till noll i slutet av
2018. Tillgångsköpen förlängs under första halvåret 2017, men trappas ned i omfattning.

Behov av strukturreformer

Den stora bördan att lotsa Sverige genom en osäker omvärld faller på finanspolitiken och på
arbetsmarknadens parter. Vi har tidigare lyft behoven av reformer för att förbättra integrationen på svensk arbetsmarknad (se analyserna här). Reformer för en bättre fungerande
bostadsmarknad skulle underlätta integrationen av nyanlända. Bostadsmarknaden är även
viktig för kompetensförsörjningen i företagen. Kompetensförsörjning och konkurrenskraft är
centrala faktorer i en omvärld som präglas av allt större protektionism.
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Norge: Konjunkturen har vänt
Norges ekonomi passerade en vändpunkt tidigare i år. Det framgår av såväl nationalräkenskaper, företagsenkäter som arbetsmarknadsindikatorer. Norges Banks regionala nätverksundersökning pekar på att tillväxttakten i den norska ekonomin nu har
ökat till 1 procent, från noll i årets början. Alla andra företagsundersökningarna visar
överlag också på en förbättring under de senaste månaderna. Vi räknar med att Fastlandsnorges BNP-tillväxt ökar från 0,7 % i år till 1,5 % för helåret 2017 när den
negativa påverkan från investeringsnedgången i oljesektorn mattas.
Det värsta är bakom den
norska ekonomin

Inga fler räntesänkningar
eftersom konjunkturen vänder
uppåt

Inflationen har toppat

Produktionsnivån i tillverkningsindustrin fortsätter att sjunka, men tillbakagången för oljerelaterade företag avtar troligen och överkapaciteten lär knappast öka mer. Varslen och antalet
nya arbetslösa har minskat kraftigt under de senaste månaderna och den öppna arbetslösheten har stabiliserats i oljeregionen och sjunker i resten av landet. Sysselsättningen har
sjunkit under året, men även om arbetskraftsundersökningarna fortsatt fortsatt visar på
svaghet märks en gradvis förbättring som talar för att den förmodligen snart börjar öka igen.
Märkligt nog verkar det som om den svaga norska kronan fortfarande inte har påverkat
tillverkningsindustrin utanför oljesektorn. Men både turism och fiskodling har vind i seglen,
den samlade privatkonsumtionen ökar, efterfrågan på bostäder är stark och konsumenternas framtidstro har åter stigit. Dessutom ser det ut som om finanspolitiken förblir expansiv
även nästa år.
Norges Bank har hållit sin viktigaste styrränta oförändrad sedan den sänktes till 0,5 % i
mars. Centralbanken hade flaggat för ännu en räntesänkning i september, men planerna
ändrades när den reala ekonomin stärktes och oro över stigande huspriser och växande
bolån blossade upp igen. Förutsatt att den norska ekonomin slipper nya större chocker tror
vi att räntan sänkts för sista gången i den här cykeln. Kronkursens utveckling är en stor risk
på penningpolitikens område, och om den norska kronan stärks kraftigt kan det påverka
ekonomin negativt. Om konjunkturen, räntorna och eventuellt även oljepriset vänder uppåt
samtidigt kan det bli startskottet för ett förnyat intresse för den norska kronan från internationella investerare. Men kronan har bara stärkts måttligt sedan bankens beslut i september
och valutakursen lär inte skapa några problem på nuvarande nivåer. Vi räknar med att den
norska kronan fortsätter stärkas gradvis under det närmaste året när konjunkturuppgången
får fäste och oljepriset stiger. I nuläget anser vi dock att kronan är rätt värderad.
Under de senaste två åren har den svaga norska kronan och stigande importpriser gjort att
inflationstakten legat över målet. I september ökade priserna på importvaror i konsumentprisindex dock mindre än väntat, och det kan vara första tecknet på en normalisering av den
senaste tidens trend. Importpriserna har stigit ungefär 10 % under de senaste två åren, och
med tanke på kronförstärkningen på sistone tror vi att priserna nu har stigit tillräckligt. Importpriserna vid gränsen har redan toppat och om kronan fortsätter uppåt leder det troligen
till lägre priser i butikerna. Därför tror vi att kärninflationen kommer att hamna klart under
inflationsmålet nästa år. Vi tror inte att den utvecklingen räcker för att Norges Bank ska
genomföra fler räntesänkningar. Däremot kan det bli svårare att höja styrräntan, trots en
starkare konjunktur och prisstegring på bostäder.
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Estonia: waiting for growth engine swap
The Estonian economy is experiencing several trends that support growth – exports,
investments, and selling prices are recovering, while confidence indicators improve.
On the other hand, the deceleration of net real wage growth is expected to gradually
slow private consumption. We expect GDP to grow 1.3% this year, but growth will accelerate to 2.4% next year and 2.5% in 2018.
Import demand from major The export performance of Estonian enterprises has gradually improved in 2016 - both
trade partners is expected export volume and turnover of goods and services have increased at an accelerating pace.
Although the main export partners in Europe have not been able to provide sufficient
to improve
demand, the bulk of export growth has come from the Mexican market (primarily the shift of
exports of mobile equipment from other markets, especially from Sweden); Finland,
Romania, and Belgium have made a substantially smaller positive impact. Exports to Russia
have continued shrinking, with the share of Estonian-origin goods to Russia now making up
only 2.2% of total exports. Therefore, the impact of the Russian economy on Estonia has
gradually been reduced. Despite weaker growth expectations in Sweden, Germany, and the
UK, we expect that the average import demand from Estonia’s major export partners will
improve in 2017 and 2018, offering better export possibilities for Estonian enterprises.
However, negative risks regarding global trade and its impact on exports from Estonia are
substantial. Average export prices are gradually recovering - this improves the outlook for
export turnover and eases the pressure on profitability from higher labour costs.
Domestic demand will
become more balanced as
investments are
recovering

The growth of the industrial sector, including manufacturing, turnover, and output volumes,
has gradually recovered in 2016, and confidence indicators in the industrial, construction,
and services sector have improved. New lending to nonfinancial corporations and the increase in their credit portfolios have been relatively strong, with enterprises’ investments
finally increasing in the first half of 2016. Consumer confidence has improved as well. The
fast growth of real wages and low interest rates have contributed to the robust growth of
households’ investments in dwellings. At the same time, government investments have
declined steeply this year. In 2017, government investments are expected to recover with
the support of payments from the EU structural funds. Nonfinancial corporations are assumed to further increase their investments, as foreign demand is expected to improve.
Export and producer prices are gradually recovering, and capacity utilisation in the industrial
sector has already risen to its highest level in eight years.

Inflation is expected to
pick up in 2017

As expected, consumer prices have started to grow in the second half of 2016. In 2017,
price pressures are expected to intensify, as the prices of commodities in the world markets
will grow and excise tax rates on fuels, alcohol, and tobacco, as well as the value-added tax
of accommodation services, will be raised. The growth of wages in real terms will slow
dramatically in 2017-2018, as nominal growth of wages will be somewhat slower and prices
will rise. This, in turn, will gradually limit households’ consumption. The substantially slower
growth of wage-earners’ purchasing power will be smoothed by a higher employment rate
and an increase in social transfers to pensioners and families.
We expect the inactivity in the labour market to decrease further in 2017-2018. Major drivers
of this decline, in addition to the tight labour market, are an increase in the retirement age
and rearrangement of the social benefits system regarding people with disabilities; these
people are now entitled to certain benefits only if they work or actively look for work. As
many of them might find it hard to find a suitable job, the unemployment rate is expected to
grow next year.

Labour market remains
tight

Estonia’s new government, currently under formation, will bring about changes in economic
policy, including tax and fiscal policy. Before the coalition agreement has been put in place,
it is too early to assess the impact on the Estonian economy and we haven’t taken these into
account in baseline scenario of the current forecast.
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Latvia: subdued confidence impedes growth
The economy grew by a disappointing 0.8% in the third quarter compared with a year
ago, as the slump in gross fixed capital investment lingered and growth of retail sales
slowed. With absorption of EU funds picking up, investments will rebound in 2017,
pulling construction out of recession and supporting job creation and consumption.
Investment growth, though, will be slower than earlier expected, weighed down by
increased global uncertainty. Fiscal policy is set to turn more expansionary in the runup to the 2018 general elections. Russia’s redirecting of its foreign trade flows towards
its own ports will cut into Latvian transit sector employment and exports.
Investments disappoint again;
2016 GDP growth cut to 1.6%.
With EU funds’ inflow picking up,
growth to rise to 2.6% in 2017
and 2.9% in 2018

The absorption of EU funds is gearing up slower than the government had promised, with
major inflows now expected only in 2017, thereby postponing the long-awaited upturn in
fixed capital formation until the next year. Business confidence remains subdued, and the
slight pickup in corporate loans’ stock (up 0.2% in the third quarter against a year ago) is
way too small to ignite investment recovery. We pencil in an 11% drop in gross fixed capital
formation this year, followed by a recovery in 2017 driven by the EU funds’ inflow. This recovery will be weaker than earlier expected, as business confidence is likely to suffer from
globally higher foreign trade and security policy uncertainty after the US presidential elections. The prolonged investment drag is the key reason for cutting GDP growth forecast to
1.6% (from 2.1%) for 2016. We are also cutting the forecast for 2017 to 2.6% (3%) and for
2018 to 2.9% (3.3%), mainly on the back of the delayed and shallower investment recovery,
and Russia’s narrowing of its foreign trade transit flows via Latvia, which will deduct from
export growth.

Russia’s redirecting of its foreign
trade flows away from Latvian
ports will slow export growth

Russia has been developing its own port facilities to supplant by 2020 its use of the Baltic
countries’ ports. Recently, it was announced that Russia will have developed sufficient
capacity to cease the oil product segment of its exports via the Baltics in 2018. The shift in
the transit corridor has started to hit the Latvian transit sector, e.g., railways this year are
seeing cargo volumes fall by 17%. While it is unlikely that Russian trade flows will dry up
completely, given its large importance (about 80% of railway transit) and the slow progress
in finding alternate flows, the volumes are set to shrink. We thus inch down the export
growth forecast for 2018, as the oil product flow narrows and the target date of 2020 for
other items nears. Falling business volumes should lead to layoffs, but, with the rest of the
economy expanding, we expect other sectors to pick up the slack; overall unemployment will
fall and wage growth will continue, though a tad slower than we had forecast before.

Fiscal policy is turning more
expansionary, but fiscal stance
remains solid

Despite very slow nominal GDP growth, tax revenues remain in line with the plan, reflecting
a clampdown on tax evasion. The budget proposal for 2017 sets out plans for quite an
expansionary fiscal policy, with tax revenues (up 7%) outpacing nominal GDP growth (our
forecast of just below 5%). With the large grey economy to tap into and the State Revenue
Service’s proven ability to keep to the plan, slippages are likely to be minor, and we forecast
the general government budget deficit in 2017 to reach 1.1% – marginally above the 1%
target. The deficit target is set at 0.6% in 2018; yet, with general elections in the autumn that
year and growth on the slow side, we expect fiscal policy to turn more expansionary and the
deficit to barely squeeze below the ceiling of 1.1% of GDP.

Households cautious to spend,
holding back retail growth

In the third quarter, retail sales growth slowed to just 1.1% (2.3% in the first half) against that
of last year, likely showing some confidence effects from the recession and job loss in the
construction sector. Households still prefer to boost their bank deposits rather than borrow
and spend. With investment growth resuming, confidence must improve, and consumption is
set to remain a key driver of growth. Manufacturing has continued to grow – about 4%
against the last year – reflected in exports and the improving trade balance. As before, key
negative risks to the outlook relate to weak external demand, global policy uncertainty, and
geopolitical tensions that negatively weigh down on consumption and investment confidence.
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Lithuania: ignore shrinking inventories
GDP growth has been slowing, and inventories are shrinking like it is 2009 all over
again. However, this is a temporary shift and no cause for concern. If anything, the
economy is overheating rather than deflating – wage growth in the private sector is
exceeding 9 percent, while productivity is flat. We keep our forecast for 2017 and 2018
largely unchanged – GDP and price growth will accelerate, but there are risks ahead.
Shrinking inventories – no cause
for concern

Growth slowed further in the third quarter; thus it seems that GDP will expand by only 2%
this year (below the 2.5% expected in August). But this is just a statistical quirk – the current
GDP trend says little about the underlying economic developments. Shrinking inventories
will contribute -3.3 percentage points to GDP growth this year. This follows the rapid buildup of inventories last year, when the agriculture sector was looking for new markets (and
waiting for higher prices) in the face of the Russian embargo.

Investments were somewhat
disappointing, but only temporary
and mainly due to public sector

If you look deeper, a slowdown or weakness is almost nowhere to be seen. Investments
shrank by 1.3% in the first half of this year, but the devil is in the details. Most of the drag
came from the public sector, where investments have been 28.6% lower than a year ago.
Growth in the private sector accelerated in the second quarter, and overall growth in the first
half of 2016 was a solid 11.4%. Most important, investments in acquisition of equipment and
machinery in the second quarter were 27.8% higher than a year ago – nothing to complain
about.
We expect investment growth to accelerate in 2017 – public sector investments are budgeted to increase by 12%, while a more rapid distribution of EU funds may also boost private
sector investments. These investments, however, are volatile and sensitive to changes in
sentiment. Adverse external political and economic developments or implementation of a
hostile economic policy by the new government could dent confidence and investment
trends. Weaker confidence and slower household consumption growth are the reasons why
we forecast GDP growth to be somewhat slower next year than previously expected.

Household consumption and
labour market are sizzling;
productivity growth remains weak

Retail trade has been booming this year and increased by 6.5% in the third quarter of this
year (compared with the same period a year ago). This was not unexpected, as employment
increased by 2.4% in the first half and wage growth continued accelerating. Wage growth
will average 7.8% this year, mainly due to surging wages in the private sector. Part of the
growth is due to the rising minimum wage, but the economy is close to full employment and
the negotiating power of employees has clearly increased.
Alas, this is not without risks. We estimate that employment will start contracting by 0.4%
next year – mainly due to a shrinking working-age population and peaking labour force participation rates. Thus, wage pressures will remain – we forecast wages to grow by 6.5% and
6.0% in 2017 and 2018, respectively. However, productivity has been growing by 1.3% on
average during the last five years. Although its growth is likely to pick up somewhat next
year, unit labour costs will continue on an upward path, eroding slowly exporters’ competitiveness. We still expect exports to grow by 5-6% in 2017 and 2018, but the medium-term
prospects are becoming gloomier (see second chart).

Balanced
budget
this account
year, but
Trade and
current
more strained public finances
deficits
are widening, but
and less sustainable economic
remain
sustainable
policy ahead

Household consumption will be boosted by lower income taxes on low earners and families
with children – the average non-taxable income threshold will increase by some 60%
beginning January 2017. This is a very welcome economic policy, but not everything is
bright on this front. The new government has plans to postpone labour code reforms,
revamp the social security system, and increase the role of state-owned enterprises in some
sectors (retail, banking, pharmacy). Lithuania needs structural reforms to boost its
competitiveness and counter negative demographic trends. Sacrificing them under the
wheels of popularity and short-term goals is a risky strategy.
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Prognostabeller
I. Global konjunktur
Swedbank globala BNP prognos1/ (årlig förändring i %)
2015

2016p

2017p

2018p

USA

2,6

1,5

(1,6)

2,0

(2,2)

1,8

(1,8)

EMU länder

1,9

1,6

(1,6)

1,5

(1,5)

1,4

(1,5)

Tyskland

1,5

1,7

(1,8)

1,4

(1,2)

1,1

(1,1)

Frankrike

1,2

1,2

(1,3)

1,2

(1,3)

1,5

(1,6)

Italien

0,6

0,8

(0,7)

0,6

(1,0)

0,7

(1,1)

Spanien

3,2

3,2

(3,0)

2,5

(2,4)

2,2

(2,2)

Finland

0,2

0,9

(0,8)

0,8

(0,7)

1,1

(1,1)

Storbritannien

2,2

2,1

(1,6)

1,4

(0,7)

1,3

(1,4)

Danmark

1,0

1,0

(1,3)

1,7

(1,9)

1,9

(2,0)

Norge

1,0

0,7

(0,6)

1,5

(1,5)

2,0

(2,3)

Japan

0,6

0,8

(0,5)

1,0

(0,8)

0,6

(0,6)

Kina

7,2

6,6

(6,6)

6,5

(6,5)

6,5

(6,5)

Indien

7,2

7,1

(7,3)

7,0

(7,3)

7,7

(7,7)

Brasilien

-3,9

-3,3

(-2,9)

0,3

(0,3)

1,6

(1,6)

Ryssland

-3,7

-0,5

(-0,8)

1,5

(1,5)

2,0

(2,0)

3,2

3,1

(3,0)

3,3

(3,3)

3,3

(3,4)

Global BNP i PPP

2/

1/ Januari 2016 prognosen inom parentes.
2/ Vikter f rån IMF (rev iderade 2015).

Källor: IMF och Swedbank.

Ränte- och valutaantaganden (%)
Utfall Prognos
2016 2016
2017
15-nov 31 dec 30 jun
Styrräntor
Federal Reserve, USA

2017
2018
31 dec 30 jun

2018
31 dec

0,50

0,75

0,75

1,00

1,25

1,50

Europeiska centralbanken

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

Bank of England

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Norges Bank

0,50

0,50

0,50

0,75

1,00

1,25

Bank of Japan

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

Statsobligationsräntor
Tyskland 2-årig

-0,65

-0,55

-0,45

-0,35

-0,15

0,25

Tyskland 10-årig

0,30

0,30

0,45

0,65

0,90

1,20

USA 2-årig

1,00

1,00

1,20

1,50

1,70

2,00

USA 10-årig

2,26

2,20

2,50

2,65

2,70

2,90

Växelkurser
EUR/USD

1,08

1,07

1,06

1,04

1,05

1,06

USD/CNY

6,8

6,9

6,9

7,0

7,1

7,2

EUR/NOK

10,62

8,95

8,85

8,58

8,52

8,50

USD/JPY

108

110

109

108

107

106

EUR/GBP

0,87

0,86

0,85

0,84

0,83

0,83

USD/RUB

65

66

63

60

55

52

Källo r: Reuters Eco win o ch Swedbank.
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II. Sverige
Makroekonomiska nyckeltal 1/
2017p

2018p

Real BNP (kalenderkorrigerad)

2015 2016p
3,9

2,8

2,5

2,0

Industriproduktion

3,8

3,3

2,8

2,5

KPI, årsgenomsnitt

0,0

1,0

1,6

2,4

KPI, dec-dec

0,1

1,6

1,7

2,9

KPIF, årsgenomsnitt 2/

0,9

1,4

1,5

1,8

0,9

1,7

1,5

1,9

0,8

0,9

1,0

1,1

KPIF, dec-dec

2/

Arbetskraften
Riksbankens reporänta (dec)

-0,35

-0,50

-0,50

0,00

Arbetslöshet, % av arbetskraften

7,4

6,9

6,6

6,6

Antalet sysselsatta

1,4

1,4

1,3

1,1

Nominella timlöner, totalt

2,4

2,6

3,1

3,3

15,3

15,4

15,9

15,7

Real disponibelinkomst

2,4

3,0

2,5

1,3

Bytesbalans, % av BNP

5,4

4,6

4,5

4,5

Finansiellt sparande i offentlig sektor, % av BNP

0,3

0,2

-0,1

0,2

Offentliga sektorns skuld (Maastricht), % av BNP

43,2

40,8

39,2

38,2

Hushållens sparkvot, % av disponibelinkomsten

1/ Årlig procentuell f örändring om inte annat anges
2/ Konsumentprisindex med f asta räntor

Källor: SCB och Swedbank.

Swedbanks BNP prognos
Procent volymförändring

2016p

2017p

2018p

Hushållens konsumtionsutgifter

2015
2.7

2.4

(2.8)

1.9

(1.9)

1.5

(1.8)

Offentliga konsumtionsutgifter

2.5

3.9

(3.2)

2.4

(2.3)

1.7

(1.9)

Fasta bruttoinvesteringar

7.2

7.3

(6.2)

3.5

(4.0)

3.2

(3.2)

näringsliv exkl. bostäder

6.6

6.0

(4.6)

2.2

(2.6)

2.3

(2.3)

offentliga myndigheter

0.7

3.9

(2.3)

5.0

(6.1)

5.6

(5.3)

14.4 (14.9)

6.3

(6.6)

4.1

(4.4)

bostäder

16.1

Lagerinvesteringar

1/

0.3

0.0

(0.1)

-0.1

(0.0)

Export av varor och tjänster

5.6

2.6

(2.8)

3.3

(3.8)

3.1

(3.0)

Import av varor och tjänster

5.5

4.7

(4.0)

3.6

(4.3)

3.1

(3.5)

BNP

4.1

3.0

(3.3)

2.2

(2.3)

1.9

(2.0)

BNP, kalenderkorrigerad

3.9

2.8

(3.1)

2.5

(2.5)

2.0

(2.1)

Inhemsk slutlig användning 1/

3.6

3.8

(3.6)

2.4

(2.4)

1.9

(2.1)

Nettoexport

1/

0.3

-0.7 (-0.4)

0.0 (-0.1)

-0.1 (-0.0)

0.1 (-0.1)

1/ B idrag till B NP -tillväxten.
A ugusti 2016 pro gno serna i parentes

Källo r: SCB o ch Swedbank.

Källo r: SCB o ch Swed

Ränte- och valutaprognoser (%)
Utfall Prognos
2016 2016
15-nov 31 dec
Räntor
Svensk reporänta

-0,50
10 årig statsobligationsränta 0,5

2017
2017
30 jun 31 dec

2018
30 jun

2018
31 dec

-0,50

-0,50

-0,50

-0,25

0,00

0,5

0,7

1,0

1,3

1,6
9,10

Valutor
EUR/SEK

9,82

9,80

9,65

9,40

9,20

USD/SEK

9,10

9,10

9,10

9,00

8,75

8,60

116,1

115,6

114,0

111,1

108,3

107,0

KIX (SEK)

1/

1/ Handelsvägt växelkursindex fö r kro nan.

Källo r: M acro bo nd o ch Swedbank.
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III. The Estonian Outlook
1/

ESTONIA: Key economic indicators, 2015-2018

2015
Real GDP grow th, %

2016f

2017f

2018f

1.5

1.3

(1.5)

2.4

(2.5)

2.5

(2.7)

Household consumption

4.8

3.8

(4.6)

3.0

(3.0)

3.0

(3.4)

Government consumption

3.4

0.5

(1.8)

2.0

(2.0)

2.0

(2.0)

Gross fixed capital formation

-3.7

2.0

(0.0)

6.5

(4.0)

5.0

(5.0)

Exports of goods and services

-0.6

2.6

(2.5)

3.6

(3.5)

3.7

(3.7)

Imports of goods and services

-1.4

4.6

(4.0)

5.0

(4.5)

4.5

(4.6)

-0.5

0.1

(-0.1)

2.6

(2.5)

2.4

(2.0)

6.2

6.9

(6.2)

7.2

(6.6)

7.5

(6.7)

8.0

7.5

(6.4)

2.5

(2.8)

2.1

(3.4)

Consumer price grow th, %
Unemployment rate, %

2/

Real net monthly w age grow th, %
Nominal GDP, billion euro

20.2

Exports of goods and services (nominal), % grow th

-2.1

2.4

(1.8)

4.1

(4.0)

5.2

(5.3)

Imports of goods and services (nominal), % grow th

-3.1

3.4

(3.0)

5.5

(5.0)

6.1

(6.2)

Balance of goods and services, % of GDP

4.1

3.4

(3.1)

2.4

(2.3)

1.7

(1.6)

Current account balance, % of GDP

2.2

1.1

(1.3)

0.2

(0.1)

-0.6

(-0.7)

Current and capital account balance, % of GDP

20.9 (21.3)

21.9 (22.3)

23.0 (23.5)

6.5

3.1

(3.5)

2.2

(2.0)

0.4

(0.2)

FDI inflow , % of GDP

-2.9

3.8

(2.1)

3.7

(3.1)

3.9

(3.8)

Gross external debt, % of GDP

94.8

General government budget balance, % of GDP 3/
General government debt, % of GDP

90.8 (88.8)

86.4 (84.5)

0.1

0.3

(0.2)

-0.6

(-0.2)

10.1

9.4

(9.6)

10.2

(9.8)

82.8 (80.9)
-0.2

(-0.2)

11.0 (10.0)

1/ August 2016 f orecast in parenthesis
2/ According to Labour f orce surv ey
3/ According to Maastricht criterion

IV. The Latvian Outlook
LATVIA: Key economic indicators, 2015-2018

1/

2015
Real GDP grow th, %

2016f

2017f

2018f

2.7

1.6 (2.1)

2.6 (3.0)

2.9 (3.3)

Household consumption

4.1

3.5 (4.0)

3.5 (3.5)

4.0 (4.0)

Government consumption

3.1

1.5 (1.5)

3.0 (2.0)

3.0 (2.0)

Gross fixed capital formation

2.8

-11.0 (-1.5)

8.0 (10.0)

10.0 (10.0)

Exports of goods and services

1.4

2.5 (2.5)

4.0 (4.0)

3.7 (4.0)

Imports of goods and services

2.0

3.8 (3.8)

6.0 (7.0)

6.5 (7.0)

0.2

0.0 (0.0)

2.5 (2.5)

2.0 (2.0)

9.9

9.5 (9.5)

8.7 (8.7)

8.3 (8.0)

Real net monthly w age grow th, %

7.4

5.0 (5.5)

2.9 (3.4)

3.4 (3.9)

Nominal GDP, billion euro

24.3

24.8 (25.1)

26.0 (26.6)

27.3 (28.5)

Exports of goods and services (nominal), % grow th

2.1

0.4 (0.4)

5.0 (5.0)

5.7 (6.0)

Imports of goods and services (nominal), % grow th

0.8

-0.9 (-0.9)

8.1 (9.1)

8.6 (9.1)

Balance of goods and services, % of GDP

-1.1

-0.3 (-0.6)

-2.1 (-2.8)

-3.8 (-4.6)

Current account balance, % of GDP

-0.8

0.5 (0.2)

-1.3 (-2.1)

-3.1 (-3.9)

Current and capital account balance, % of GDP

2.0

1.6 (1.6)

1.2 (0.8)

-0.9 (-1.6)

FDI inflow , % of GDP

2.8

0.8 (0.4)

2.7 (2.6)

2.8 (2.8)

141.7

140.3 (135.2)

137.2 (131.4)

135.1 (128.2)

Consumer price grow th, %
Unemployment rate, %

2/

Gross external debt, % of GDP
General government budget balance, % of GDP 3/

-1.3

-0.9 (-1.2)

-1.1 (-1.1)

-1.1 (-1.0)

General government debt, % of GDP

36.3

39.7 (40.5)

40.8 (37.6)

41.3 (37.2)

1/ August 2016 f orecast in parenthesis
2/ According to Labour f orce surv ey
3/ According to Maastricht criterion
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V. The Lithuanian Outlook
LITHUANIA: Key economic indicators, 2015-2018

1/

2015
Real GDP grow th, %

2016f

2017f

2018f

1.8

2.0

(2.5)

2.8

(3.0)

2.5

(2.5)

Household consumption

4.1

5.5

(5.5)

3.5

(4.0)

3.5

(3.5)

Government consumption

0.9

1.5

(2.0)

2.0

(2.0)

1.0

(1.0)

Gross fixed capital formation

4.7

4.0

(4.0)

7.0

(9.0)

6.0

(6.0)

Exports of goods and services

-0.4

5.0

(5.0)

6.0

(6.0)

5.5

(5.5)

Imports of goods and services

6.2

4.0

(5.0)

7.0

(7.0)

6.5

(6.5)

Consumer price grow th, %
Unemployment rate, % 2/

-0.9

1.0

(1.2)

3.0

(3.0)

2.5

(2.5)

9.1

8.0

(8.0)

7.4

(7.4)

7.2

(7.2)

Real net monthly w age grow th, %

5.8

7.1

(6.2)

4.7

(4.2)

3.2

(3.2)

Nominal GDP, billion euro

37.3

38.5

(38.4)

40.6

(40.7)

42.7

(42.8)

Exports of goods and services (nominal), % grow th

-4.3

1.0

(1.0)

8.0

(8.0)

6.5

(6.5)

Imports of goods and services (nominal), % grow th

-1.2

-1.5

(-1.0)

9.5

(9.5)

7.5

(7.5)

Balance of goods and services, % of GDP

-0.7

1.2

(-2.5)

0.2

(0.5)

-0.5

(-0.2)

Current account balance, % of GDP

-2.3

-0.6

(-3.3)

-0.5

(-0.2)

-1.2

(-0.9)

Current and capital account balance, % of GDP

0.7

1.0

(-0.7)

1.7

(2.5)

1.8

(2.1)

FDI inflow , % of GDP

2.3

0.5

(1.5)

1.0

(1.5)

1.0

(1.5)

Gross external debt, % of GDP
General government budget balance, % of GDP 3/

75.4

74.0

(74.0)

70.5

(70.5)

67.8

(67.8)

-0.2

0.0

(0.0)

-0.8

(-0.2)

0.5

(0.5)

General government debt, % of GDP

42.7

39.9

(40.4)

43.5

(43.3)

39.0

(38.4)

1/ August 2016 f orecast in parenthesis
2/ According to Labour f orce surv ey .
3/ According to Maastricht criterion.
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Generell ansvarsfriskrivning
Detta dokument har sammanställts av analytiker på Swedbank
Makroanalys, en del av Swedbank Analys som tillhör Large Corporates & Institutions (LC&I) makroavdelning. Makroavdelningen
består av analys-avdelningar i Estland, Lettland, Litauen, Norge
och Sverige, och de är ansvariga för att förbereda rapportering
om den ekonomiska utvecklingen på globala och hemmamarknader.
Analytikern intygar
Analytikern(a) som är ansvarig(a) för innehållet i detta dokument
intygar att det reflekterar deras personliga åsikt/er om de företag
och värdepapper som de täcker. Detta oavsett om det kan finnas
sådana intressekonflikter som det refereras till nedan.
Analyserna är självständiga och baseras endast på publik tillgänglig information.
Utgivare, distribution och mottagare
Detta dokument har sammanställts av makroavdelningens analytiker på Analys, en del av LC&I, och ges ut av affärsområdet
Swedbank LC&I inom Swedbank AB (publ) (”Swedbank”). Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.
Distributörerna har inte rätt att göra några ändringar i dokumentet
innan distribution.
I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som
står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står
under tillsyn av Estlands finansiella tillsynsmyndighet (Finantsinspektsioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står
under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står
under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I USA distribueras dokumentet av Swedbank Securities US, LLC
(”Swedbank Securities US”), som ikläder sig ansvar för innehållet. Dokumentet får endast distribueras till institutionella investerare. De institutionella investerare i USA som får detta dokument
och som önskar utföra en transaktion i något finansiellt instrument som nämns i rapporten, ska endast göra detta via Swedbank Securities US. Swedbank Securities US är en USA-baserad
mäklare/handlare, som är registrerad hos Securities and Exchange Commission, och är medlem av Financial Industry Regulatory Authority. Swedbank Securities US är en del av Swedbank-koncernen.

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till “relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera
utifrån eller lita på detta dokument. Endast “relevanta personer”
får ges tillgång till och delta i de investeringar eller investeringsaktiviteter som nämns i detta dokument.
Med “relevanta personer”, avses personer som:

Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i
artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.

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

Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i
investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan
kommuniceras, direkt eller indirekt.
Ansvarsbegränsningar
All information i detta dokument är sammanställt i god tro från
källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte
något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart
förlita dig på information från detta dokument.
Observera att analysen kan vara subjektiv. Analytikern baserar
sin analys på den information som finns tillgänglig just nu och att
analytikern kan ändra åsikt om förutsättningarna förändras. Om
analytikern ändrar åsikt eller om en ny analytiker med en annan
åsikt blir ansvarig för att täcka ett företag, strävar vi efter att
informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.
Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Dokumentet utgör inte ett erbjudande om att köpa eller
sälja finansiella instrument.
Swedbank påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt
förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig
på användande av detta dokument.
Mångfaldigande och spridning
Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbank Analys, en del
av LC&I:s, medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska
eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett
land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller
annan bestämmelse.
Mångfaldigad av Swedbank Analys, en del av Large Corporates
& Institutions, Stockholm 2014.
Adress
Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), SE-105 34 Stockholm.
Besöksadress: Landsvägen 40, 172 63 Sundbyberg

För viktiga upplysningar i USA, hänvisas till:
http://www.swedbanksecuritiesus.com/disclaimer/index.htm
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