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Vår globala vy
Tillväxten i Europa och USA visar motståndskraft trots den globala oron. Fler nya jobb
skapas, inflationen tickar uppåt från låga nivåer och framtidstron har stärkts hos både
företag och konsumenter. Inköpschefsindex för tillverknings- och tjänsteindustrin
såväl som konsumentförtroendet talar för att vi får se en starkare tillväxt i både Europa
och USA under de kommande månaderna. Sviterna efter finanskrisen börjar så sakta
släppa greppet om ekonomiera och vi räknar med att den globala tillväxten tilltar under
2017. Det finns dock fortfarande betydande riskfaktorer i världsekonomin. Under 2017
kommer effekterna av brexitomröstningen och Trumps valseger att börja märkas. Valen
som ska hållas i Europa och geopolitisk spänning gör att politiska risker förblir höga.
Dessutom är den underliggande potentiella tillväxten fortsatt svag. Tillväxtutsikterna
hämmas också av låg produktivitetsökning och åldrande befolkningar. I vår prognos
tar vi bland annat upp de demografiska förändringarna och hur dessa påverkar arbetsmarknad, spar- och investeringsbeslut samt politik.
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nomföra de nya reformerna och att effekterna på ekonomin börjar synas i slutet av 2017 och
under de följande åren. Vi vill återigen understyka att vi anseratt en expansiv finanspolitik i det
här stadiet av konjunkturen riskerar att ge en snabb uppgång som följs av en kraftig inbromsning, dvs. en s.k. boom-bust-cykel. Federal Reserves två räntehöjningar under vardera 2017
och 2018 kommer att dämpa effekterna av budgetstimulansen samtidigt som den starkare
dollarn slår mot exporten. Handelspolitiken är ett annat viktigt fokusområde, där vi speciellt
lyfter fram risken med protektionism och risken att importtullar leder till högre inflation och
minskad privatkonsumtion. (Se fördjupning 4 om global handel).

Starkare sentiment i Europa

Euroområdet ligger inte lika långt framme i konjunkturcykeln och kan således växa över potential tillväxt under ett antal år framöver. Arbetslösheten har sjunkit till en genomsnittlig nivå
om ungefär 10 procent. Konjunkturen får stöd från de låga räntorna och ECB:s kvantitativa
lättnader. 2017 kommer dock att präglas av viktiga val i Nederländerna, Frankrike, Tyskland
och möjligen Italien. De starka populistiska strömningar som färgade 2016 kommer att fortsätta påverka politiken, ekonomin och marknaderna. Ekonomisk politik förväntas präglas av
att regeringar, som möter populistiska utmanare, fattar beslut om stimulanser för att hålla
konsumenter på gott humör och tillväxten hög. Terrorhot och geopolitiska spänningar kommer
också att bidra till att försvarsutgifterna ökar i många europeiska länder.

Politska risker även i
tillväxtekonomierna

Medan tillväxten får starkare fäste på de mogna marknaderna börjar en del svaghetstecken
synas på tillväxtmarknaderna. Kina kämpar för att balansera de höga skulderna med den
avtagande tillväxten. Indiens ekonomi får motvind efter valutareformen där sedlar med höga
valörer blev ogiltiga. Ryssland och Brasilien återhämtar sig från recessionen och gynnas av
stigande råvarupriser och en stabilisering av oljepriset, men ekonomiska fundamenta är fortfarande svaga. Turkiet tampas med en ekonomi som raskt försämras, svagt politiskt ledarskap
och inhemsk turbulens. Landet är visserligen ingen tung aktör i världsekonomin, men det
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geografiska läget som porten mellan Europa och Mellanöstern gör det till en geopolitisk krutdurk. Turkiet är ett exempel på när stora politiska risker förmörkar de annars ganska positiva
utsikterna för ekonomin.

Att tillväxten är hyfsad under en kortare period ska inte sammanblandas med att den trendmässiga tillväxten ökat. Den demografiska utvecklingen påverkar tillväxtens drivkrafter på
genomgripande sätt. (Se fördjupning 1 om demografins påverkan på ekonomin). Dels påverkas arbetsmarknaden när befolkningen åldras och arbetskraften krymper. Dels påverkas den
ekonomiska utvecklingen genom effekterna på politiken och finansmarknaden. I ett åldrande
samhälle räknar vi med ett högt sparande och ett lågt behov av investeringar, medan vi förväntar oss att investeringsbehoven är större i ett samhälle med växande befolkning. Eftersom
äldre är mer benägna att rösta än yngre kommer de att få ett allt större inflytande över politiken i samhällen där befolkningen åldras. Bland unga brittiska väljare röstade en överväldigande majoritet för att stanna i EU, och i det amerikanska presidentvalet röstade en stor
majoritet av de unga på Hillary Clinton. Men det var en större andel av de äldre som gick till
valurnorna och deras röster vägde därför tyngre.
Åldrande befolkning sänker
potentiell tillväxt

Att befolkningen åldras innebär också att den andel av befolkningen som är i arbetsför ålder
krymper i många länder, i synnerhet i väst. Trenden är särskilt tydlig i de europeiska länder
som har haft låga födelsetal de senaste decennierna, men den märks även i Kina. Cykliska
faktorer gör att länderna i Europa kan motverka de negativa effekterna på tillväxten i det korta
perspektivet. Den höga arbetslösheten i många länder talar till exempel för att det fortfarande
finns ledig kapacitet på arbetsmarknaden. Höjd pensionsålder och strukturreformer som gör
att fler i arbetsför ålder inkluderas i arbetskraften kan också dämpa effekterna. De här krafterna kommer dock att klinga av så småningom och på sikt blir den krympande arbetskraften ett
hinder för tillväxten i Europa.
Som helhet är vi fortsatt försiktigt optimistiska till den globala tillväxten, men vi förblir vaksamma på riskerna på nedsidan. De politiska riskerna dominerar. Under det kommande året
bedömmer vi att styrkan i demokratiska institutioner och i rättstatens principer kommer stå i
fokus. De brittiska förhandlingarna med EU står under både parlamentarisk och juridisk
granskning. Marknaderna kommer noggrant följa de amerikanska demokratiska processerna i
samband med viktiga tillsättnignar till både centralbanken och Högsta domstolen ska genomföras. Politiska händelser, tweets och rykten kommer påverka sentiment och marknader. I
denna miljö vill vi understryka att inte bara kortsiktiga indikatorers utveckling är viktig utan
även långsiktiga fundamenta. Produktivitetstillväxt och åldrande befolkningar är viktiga determinanter för ångsiktig tillväxtpotential. Dessutom är det viktigt att framhålla att kvaliten och
styrka i de demokratiska instituionerna är en central determinant för långsiktig tillväxt.
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Paradigmskifte på ränte- och valutamarknaderna när centralbankerna
lättar på greppet
Centralbanker hyser större
tilltro till den ekonomiska
utvecklingen

Fortsatt branta räntekurvor i
närtid

Hantering av tillgångsköp
och balansräkningar en
viktig faktor

Efter höstens fokus på politiska risker förefaller det mesta av oron på marknaden dämpats,
trots ett flertal viktiga val i Europa under året. Centralbankernas kommunikation pekar mot
större tilltro till den underliggande makroekonomiska utvecklingen. Den nya amerikanska
administrationen förväntas bli en katalysator för en regimövergång från penning- till finanspolitik, vilket sporrar inflationsför- Ränte- och valutaprognos (%)
väntningarna och ger reflationUtfall Prognos
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Källo r: M acro bo nd o ch Swedbank.
utvecklingen.
Räntemarknaden har under hösten svarat på optimismen med stigande långräntor, vilket kan
återpegla en förväntan om högre tillväxt och stigande inflation, i vart fall på kort sikt. Vi ser ett
globalt skifte mot brantare avkastningskurvor och stigande inflationsförväntningar där de
amerikanska räntorna sätter riktningen; ett tema som dominerar tills förväntningar på stigande
policyräntor tar vid. Succesivt positivare signaler från centralbankerna har dock potential att
ändra på trenden. En successiv avtrappning av de kraftiga tillgångsköpen är ett första steg,
om än ett litet, närmare en stramare penningpolitik. Flackning av avkastningskurvan kommer
att utmärka den amerikanska räntemarknaden framöver i spåren av en stigande amerikansk
styrränta, dock i mindre grad än i de tidigare höjningscyklarna. Flackningen kommer delvis att
motverkas av ett, på sikt, ökat utbud av amerikanska statspapper. Därtill är vår bedömning att
Fed mot slutet av 2018 gradvis börjar skala ned balansräkningen via något minskad återinvesteringsandel. Den svenska räntemarknaden följer i hög grad den internationella utvecklingen
och den relativa skillnaden i långräntespreaden mot omvärlden, i synnerhet mot Europa,
kommer delvis styras av Riksbankens tillgångsköp. Vi förväntar oss att Riksbanken avvecklar
köpprogrammet före ECB, vilket resulterar i en brantning av den svenska avkastningskurvan
och en vidgad långränteskillnad mellan Sverige och Europa redan mot mitten av det här året.
En utveckling som sedan vänder mot slutet av 2017 när ECB successivt påbörjar ett avslut av
sina tillgångsköp. Korträntespreaden mellan USA och de europeiska länderna vidgas successivt under de närmaste åren i spåren av en högre amerikansk styrränta.
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Uppgången i långräntorna bedömer vi kommer att fortsätta även framöver, men det finns en
begränsning i hur höga räntorna kan bli. De ekonomiska krafterna är fortfarande relativt svaga
och den senaste tidens ränteuppgång har till stor del letts av en normalisering av löptidspremier trots att förväntningarna på penningpolitiska åtstramningar i USA ökat. De svenska och
europeiska långräntorna förväntas att stiga delvis på grund av förväntan om en avtrappning i
tillgångsköpen men historisk sett kommer nivåerna fortsätta att förbli relativt låga. Orsakerna
till den onormalt låga globala räntenivån under en lång period har varit flera. Förväntningarna
på låga och på vissa håll negativa styrräntor, där drivkrafterna utvecklats från cykliska till
sekulära trender. Därtill har löptidspremierna pressats ned till historisk låga nivåer till följd av
centralbankernas kontinuerliga köp av obligationer. Flertalet av dessa sekulära faktorer,
såsom hög skuldsättning och sparande samt låg produktivitet, kvarstår, varför riskerna med
en för snabb åtstramning av finansiella förhållanden håller tillbaka inflationsförväntningar och
med detta också Feds normalisering av penningpolitiken och en uppgång i långräntorna.
Dollarstyrkan sannolikt
bestående, politisk risk
präglar euro och pund

Kronan förväntas stärkas

Växelkursutvecklingen har under föregående år primärt styrts av två faktorer; politisk risk och
ränteförväntningar. Den dollarstyrka som vi sett började redan innan utgången av det amerikanska valet blev klart. Dollarn stärktes, av naturliga skäl, bland annat på högre ränteförväntningar. Trots osäkerheten kring hur stor del av Trumps finanspolitiska intentioner som kommer att realiseras, har de relativa utsikterna för dollarn förbättras ytterligare på grund av ökad
politisk risk i Europa. Vi förväntar oss att de kommande valen i Europa ger grogrund för ytterligare politisk oro och därför en ökad riskpremie för euron under våren. Detta motiverar en
fortsatt generell dollarförstärkning på kort- och medellång sikt. Vår bedömning är att räntefördelen för dollarn behöver öka till fler än två styrräntehöjningar i år för en djupare och mer
utdragen dollarstyrka längre fram. Riskbilden för den nuvarande prognosen lutar dock mot en
starkare dollar än prognostiserad, i fall om den finanspolitiska förväntningsbilden i USA
materialiseras snabbare än förväntat. Vårt basscenario bygger på en hög grad av status quo
efter de franska och tyska valen, varför euron har potential att stärkas mot dollarn på längre
sikt, i synnerhet när ECB påbörjar sin utfasning av kvantitativa lättnader. Vi räknar med ökade
riskpremier även för det brittiska pundet under året, då utfallet kring utträdesförhandlingarna
fortsätter att präglas av stor osäkerhet med större risk för hårdare villkor för handeln med EU.
Vi bedömer att det brittiska pundet riskerar att försvagas ytterligare då de negativa ekonomiska konsekvenserna alltmer diskonteras in i växelkursen.
Den svenska kronan har under den senaste tiden återtagit en del av den tidigare försvagningen, vilket främst kan förklaras av bättre svenska makroutsikter. Kronans låga värdering fundamentalt under en längre period kan dels förklaras av Riksbanken kontinuerliga signaler om
ytterligare stimulanser. Dels av kronans tillskrivna status som en volatil valuta på en allmänt
turbulent marknad. Riksbankens senaste räntebeslut andades dock en viss optimism gällande
den underliggande ekonomiska utvecklingen, där mindre stöd för fortsatta tillgångsköp öppnar
upp för kronförstärkning framöver mot euron. Den svenska kronan förväntas att stärkas mot
euron parallellt med den norska kronan, då potentialen på uppsidan i norska och svenska
räntorna är större än i de europeiska.
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Sverige: Befolkningsökningen driver
Sverige har en rekordsnabb befolkningstillväxt. I början av 2017 blir vi 10 miljoner invånare. Enligt SCB:s senaste prognos ska befolkningen öka med ytterligare en miljon
på sju år. Det vill säga att vi år 2024 når 11 miljoner invånare. Den snabbt växande
befolkningen kommer att vara en viktig motor för den ekonomiska utvecklingen. Den
kan vara mycket positiv för svensk tillväxt både på kort och på lång sikt samtidigt som
det förändrar och utmanar drivkrafterna i svensk ekonomi. Det beror inte minst på att
den ansträngda bostadsmarknaden pressas ytterligare. Befolkningstillväxten accentuerar också tudelningen på den svenska arbetsmarknaden och matchningsproblemen
kan förvärras. Behovet av reformer för bättre fungerande bostads- och arbetsmarknader blir allt mer akuta. Bristen på reformer begränsar en annars god utveckling i
svensk ekonomi och gör oss mer sårbara.
Inhemsk efterfrågan fortsatt
A och O

I en osäker omvärld har Sverige goda förutsättningar för fortsatt god tillväxt. De globala politiska riskerna är mycket stora, men kortsiktiga indikatorer pekar på en god BNP-utveckling
både i Europa och i USA. Trots stor osäkerhet kring de faktiska effekterna av Brexitomröstningen och det amerikanska presidentvalet bedömer vi att konjunkturen stärks något i
omvärlden. Det bidrar till en högre investeringstillväxt i företagssektorn och en ökande export
för Sverige. Det är dock inte avgörande för svensk tillväxt de närmsta åren. Istället är det
främst inhemsk efterfrågan som fortsätter att driva svensk ekonomi.

Befolkningsökning driver
offentlig sektor

Den snabba befolk- Makroekonomiska nyckeltal 1/
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0,3
1,0
0,1
-0,3
äldrevård. Sysselsätt- Offentliga sektorns skuld (Maastricht), % av BNP 43,9
41,2
39,2
37,5
ningen kommer fort- 1/ Årlig procentuell f örändring om inte annat anges
Källor: SCB och Swedbank.
sätta att växa. Beho- 2/ Konsumentprisindex med f asta räntor
ven är stora inom offentlig sektor men även i den privata tjänstesektorn kommer det att skapas många jobb. Det bidrar till en god utveckling i hushållens disponibelinkomster, privat konsumtion och offentliga finanser. Ökade skatteintäkter väntas fortsätta stärka statens finanser
och vi förväntar oss ett överskott i statens budget även under 2017.

Successivt högre reporänta

Befolkningsökningen kan
motverka effekterna av en
åldrande befolkning

Den ekonomiska utvecklingen är dock inte odelat positiv. Sverige lider av växtvärk. Bostadsbristen är skriande i storstadsregionerna och i universitetsstäderna. Arbetsmarknaden är
tudelad med en stor skillnad i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda och mellan de
med kort respektive lång utbildning. Den stora bostadsbristen försvårar dessutom möjligheterna att flytta dit jobben och utbildning finns, vilket begränsar sysselsättningsökningen. Trots
att bostadsbyggandet har kommit igång byggs det inte tillräckligt för att möta efterfrågan. En
majoritet av de bostäder som byggs är relativt dyra och matchar inte behoven av billiga hyresbostäder. Det skapar ett tryck att köpa bostäder för hushåll med små marginaler. En redan
hög skuldsättning och en stor räntekänslighet skapar sårbarhet bland svenska hushåll. Vi
bedömer att Riksbankens expansiva penningpolitik består i år, men att obligationsköpen
avslutas vid halvårsskiftet. Under våren 2018 höjer Riksbanken reporäntan, vilket blir startskottet för en gradvis och försiktig normalisering av räntenivåerna i Sverige.
2017 och 2018 blir det allt viktigare att den ekonomiska politiken underlättar för en fortsatt god
utveckling i Sverige samtidigt som sårbarheterna reduceras. Detta inte minst med tanke på att
en osäker omvärld snabbt kan vända den ekonomiska utvecklingen. Det är också viktigt för att
kunna tillvarata de möjligheter som en stark befolkningsökning innebär. Sverige står inför en
åldrande befolkning med en ökande försörjningsbörda. Den höga befolkningstillväxten kan

Färdigställd: januari 19, 2017, 08:42 Vänligen se ansvarsbegränsning i slutet av dokumentet, Distribuerad: januari 19, 2017, 09.30

Sida 7 av 37

Macro Research – Swedbank Economic Outlook

dock möjliggöra att stora framtida skattehöjningar och en försämrad välfärd motverkas. De
positiva effekterna bygger på att nyanlända och yngre får en bra utbildning och snabbt kommer i arbete. Reformer för en mer inkluderande arbetsmarknad och en bättre fungerande
bostadsmarknad är mer akuta än någonsin.
Swedbanks BNP prognos
Procent volymförändring

2016p

2017p

2018p

Hushållens konsumtionsutgifter

2015
2,7

2,1

(2,4)

2,1

(1,9)

1,8

(1,5)

Offentliga konsumtionsutgifter

2,5

3,6

(3,9)

2,0

(2,4)

1,8

(1,7)

Fasta bruttoinvesteringar

7,0

6,8

(7,3)

4,0

(3,5)

3,3

(3,2)

näringsliv exkl. bostäder

6,6

3,8

(6,0)

2,5

(2,2)

2,6

(2,3)

offentliga myndigheter

-0,5

5,9

(3,9)

5,2

(5,0)

5,3

(5,6)

bostäder

16,1

18,0 (14,4)

7,5

(6,3)

3,8

(4,1)

Lagerinvesteringar

1/

0,3

0,3

(0,0)

Export av varor och tjänster

5,6

3,2

(2,6)

3,7

(3,3)

3,6

(3,1)

Import av varor och tjänster

5,5

4,3

(4,7)

3,8

(3,6)

3,5

(3,1)

BNP

4,1

3,3

(3,0)

2,4

(2,2)

2,3

(1,9)

BNP, kalenderkorrigerad

3,8

3,2

(2,8)

2,6

(2,5)

2,4

(2,0)

Inhemsk slutlig användning 1/

3,5

3,5

(3,8)

2,4

(2,4)

2,1

(1,9)

-0,3 (-0,7)

0,1

(0,0)

0,2

(0,1)

Nettoexport

1/

0,3

-0,2 (-0,1)

0,0 (-0,1)

1/ B idrag till B NP -tillväxten.
No vember 2016 pro gno serna i parentes

Källo r: SCB o ch Swedbank.

Källo r: SCB o ch Swed

Långsam uppgång i exporten
Exporten stärktes i slutet av
2016

Den svenska exporten stärktes under slutet av fjolåret efter att efterfrågan tilltog på flera av
Sveriges viktigaste avsättningsmarknader. En ökad försäljning av FoU-tjänster drog upp
tjänstexporten under tredje kvartalet samtidigt som varuexporten fick draghjälp av den svaga
kronan. I november steg varuexporten med 13 procent i nominella termer. På varusidan är det
exporten av vägfordon, bilar och lastbilar, som uppvisar den starkaste utvecklingen, både i
nominella och i volymtermer.

Exportförutsättnigarna
förbättras långsamt under
prognosperioden

Förutsättningarna för svensk exportindustri förbättras under 2017-18 då vi räknar med en
något starkare global tillväxt. Det gäller framför allt i Europa där en tydlig förbättring har skett
under de senaste månaderna med Tyskland i spetsen. Återhämtningen på råvarumarknaderna förväntas fortsätta, vilket inte minst är viktigt för Sveriges råvarurelaterade industri. Inledningsvis stödjs dessutom exporten av fjolårets svaga krona. Under loppet av prognosperioden
försvagas konkurrenskraften då vi förutser stigande enhetsarbetskostnader och en starkare
krona. Nedväxlingen som detta hade kunnat orsaka begränsas dock eftersom den externa
efterfrågan samtidigt stärks. En större kronappreciering än vad vi prognostiserar skulle dock
kunna hämma den totala exporten mer än vi förutspått.

Tjnsteexporten växlar ner
något, men varuexporten
växlar samtidigt upp

Sammantaget räknar vi med att den totala exporten stiger med 3,5 procent i volym per år
under 2016-2018 vilket är en marginellt högre tillväxttakt jämfört med den föregående treårsperioden (2013-2015). Tjänsteexporten förväntas inte kunna uppvisa samma höga ökningstakt som under den gångna tre årsperioden (8,7 procent i snitt). Det beror inte minst på osäkerheten kring hur Brexit kommer att hanteras. Däremot räknar vi med att varuexporten stödjs
av ett ökat behov av ersättningsinvesteringar i Europa efter många år av låga investeringsnivåer. Svensk varuexporttillväxt begränsas av en fortsatt trög världshandelstillväxt och en svag
global investeringskonjunktur. Här är riskerna på nedsidan inte minst om USA skulle införa
handelsrestriktioner. Vi räknar med att nettoexportens negativa bidrag till BNP-tillväxten avtog
under förra året på grund av en starkare export. För i år och nästa år förutses nettoexporten
ge ett positivt bidrag till BNP-tillväxten när importen gradvis dämpas i spåren av en lägre
konsumtions- och investeringstillväxt.
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Investeringarna bromsar in från höga nivåer
Bostadsinvesteringarna ett
draglok

Kapacitetsbrister allt mer
påtagliga, men efterfrågan
fortsatt stark

Investeringarna har uppvisat en stigande trend sedan början av 2014, den längsta uppgångsfasen sedan 2006-2007. Sammantaget har investeringsvolymen ökat med drygt 15 procent
under två år, där bostadsbyggandet svarat för den största ökningen. Även i näringslivet och i
offentlig sektor har investeringarna ökat. Ett svagare utfall än vi förutspått i näringslivets investeringar bidrar till att den totala investeringstillväxten reviderats ned något för 2016 jämfört
med prognosen i november. Det är framför allt minskade FoU-investeringar som förklarar
nedväxlingen. Bostadsinvesteringarna har däremot ökat klart starkare än förväntat och bedöms ha stigit med hela 18 procent under 2016. De offentliga investeringarna har också vuxit
mer än väntat främst inom kommun- och landstingssektorn. Samtidigt har ett större antal
infrastrukturprojekt påbörjats såsom Slussen och Förbifart Stockholm.
Den höga investeringsnivån (24 procent under 2016) och växande kapacitetsbrister dämpar
gradvis investeringstillväxten under 2017 och 2018. Till en början spiller dock fjolårets starka
bostadsbyggande över i år och bostadsinvesteringarna ökar mer än vad vi prognostiserade i
höstas. Förutom kapacitetsbrister, såsom brist på arbetskraft och byggklar mark, dämpas
bostadsbyggandet på sikt av en lägre bostadsefterfrågan i kölvattnet av högre räntor och
stramare kreditgivning. Å andra sidan kommer en växande befolkning hålla uppe bostadsefterfrågan med risk för att bostadsbristen kommer att vara fortsatt besvärande hög under hela
prognosperioden trots att drygt 60 000 nya bostäder per år påbörjas under de kommande två
åren. Bostadsbristen försvåras av att de nya bostäderna är dyra och matchar inte efterfrågan
på billiga och centrala bostäder. Den dyra nyproduktionen försvårar möjligheterna för grupper
med låga inkomster, framför allt för ungdomar och nyanlända, att komma in på bostadsmarknaden och i förlängningen arbetsmarknaden. Stigande råvarupriser och en starkare svensk
export stödjer näringslivets investeringar, även om det nuvarande låga resursutnyttjandet i
industrin gör att investeringarna först kommer mot slutet av prognosperioden. Vi räknar med
fortsatt stigande offentliga investeringar under prognosperioden, trots ett minskat flyktingmottagande. En växande befolkning och ett stort renoveringsbehov inom den kommunala servicen driver upp de kommunala investeringarna.

Försiktiga hushåll ger avtagande konsumtion
Hushållenkonsumtion fortsatt viktig för tillväxten, men
växlar ner något

Hushållens konsumtion kommer fortfarande att vara en viktig drivkraft för tillväxten under de
kommande två åren, även om styrkan och därmed tillväxtbidraget gradvis minskar. Hushållens disponibla inkomster fortsätter att utvecklas väl, trots att en gradvis stigande inflation
innebär en dämpning av den reala disponibla inkomsten. Därtill förblir räntorna låga, om än
svagt stigande. Men för högt skuldsatta hushåll innebär även en begränsad ränteuppgång en
stigande osäkerhet. Så även om vi ser en fortsatt gynnsam inkomstutveckling räknar vi med
att konsumtionstillväxten dämpas de kommande två åren. Detta på grund av flera samverkande faktorer.
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Mättnadseffekt dämpar
konsumtionen av varaktiga
varor

För det första kommer konsumtionen av varaktiga varor, som står för knappt 10 procent av
den totala konsumtionen, att dämpas. Det beror på att det uppstår en "mättnadseffekt" då den
årliga tillväxttakten för den senaste treårsperioden varit strax över 10 procent. Bilförsäljningen
har noterat all-time-high två år i rad samtidigt som annan varaktig konsumtion, som möbeloch inredningshandeln, gynnats av låga räntor och högt bostadsbyggande. Samtidigt förutser
vi långtsamt stigande räntor och nya regleringar vilket sammantaget leder till en gradvis avtagande tillväxttakt för varaktiga varor.

Stigande räntor ger återhållsamhet

För det andra så har räntenivån passerat botten enligt vår bedömning. Även om räntorna
förblir låga under prognosperioden så kommer det faktum att trenden pekar uppåt, tillsammans med en fortsatt diskussion om hushållens höga skuldsättning, att resultera i en mer
återhållsam hållning från hushållen.

Försiktighet och demografiska faktorer gör att hög
sparkvot håller i sig

En tredje faktor är att vi ser en ihållande hög sparkvot, vilket kan återspegla en stigande försiktighet hos hushållen eftersom räntetrenden ändrats och budskapen från såväl myndigheter
som kreditinstitut är strama. Ett resultat av detta är stigande amorteringstakt samtidigt som
buffetsparandet ligger kvar på en hög nivå. Till detta kommer en demografisk aspekt. Andelen
personer i åldersgruppen 50 – 64 år är relativt hög under prognosperioden. Detta är en åldersgrupp med en jämförelsevis god inkomstnivå men med en lägre konsumtionsbenägenhet.
Därtill kan drivkraften att säkerställa en hygglig levnadsstandard efter pensioneringen leda till
ett högre sparande, speciellt i ljuset av den alltmer framträdande diskussionen om pensionernas storlek. Upplevd osäkerhet rörande svensk och global ekonomi är även det en faktor som
bidrar till att hålla uppe den höga sparkvoten.

Finanspolitisk uppladdning inför valet 2018
Fortsatt starka statsfinanser, men skattekontot gör
nettolånebehov svårprognosticerat

De starka offentliga finanserna väntas hålla sig ytterligare en tid. År 2015 var första gången
sedan krisen 2008 som det finansiella sparandet visade plussiffror och 2016, av allt att döma,
blir ännu bättre. En stark inhemsk efterfrågan har fått skatteintäkterna som andel av BNP att
stiga samtidigt som utgiftsandelen krympt. Utöver skattehöjningar har intäkterna från hushållens kapitalskatter och bolagsbeskattningen ökat, medan transfereringarna minskat. Saldot på
Riksgäldens skattekonto har svällt, vilket kan bero insättningar för att täcka kvarstående skatter. Nettobehållningen är dock på historiskt mycket höga nivåer och en del av insättningarna
hänger nog samman med det relativt gynnsamma räntevillkoret på skattekontot jämfört med
placeringar i bank eller på penningmarknaden. Ovissheten kring insättningarnas varaktighet,
och hur det påverkar att räntan sattes till noll vid årsskiftet, försvårar för Riksgäldens prognosticering av statens nettolånebehov och därmed framtida emissionsvolymer. Från politiskt håll
kommer samtidigt signaler om att man vill använda pengarna till olika reformer.

Valet 2018 sätter sin prägel
på finanspoltiken

Den rödgröna regeringen har tappat stöd i sina sakfrågor (äldreomsorg och klimatfrågan)
samtidigt som debatten kring inre och yttre säkerhet har blossat upp. De gamla käpphästarna
från förra valet (lägre arbetslöshet samt ordning och reda i statsfinanserna) hänger samtidigt
kvar. Reformer, finansiering och budgetförstärkningar lär därför inrikta sig på dessa områden.
Budgeten för 2017, som presenterades i höstas, innehöll satsningar på utbildning, arbetsmarknad och miljö. När regeringen lägger fram budgeten för 2018 väntas ytterligare utbildningssatsningar och mer reformer inom omsorgen. Det är även troligt med mer satsningar för
att minska klyftorna mellan hög- och låginkomsttagare samt mellan inrikes- och utrikesfödda.
För att möta ökade offentliga utgifter är det troligt att miljöskatter höjs. Det är även möjligt att
en del av de mer kostsamma reformerna framförallt belastar åren efter valåret. Inför valet
väntas politikerna vara försiktiga med skattehöjningar, även om det totala skatteintäkterna
från hushållen stiger i takt med ökad sysselsättning 2018. En svagt expansiv finanspolitik
bidrar till ett negativt finansiellt sparande för offentlig sektor 2018.

Högt kostnadstryck för den
offentliga sektorn på sikt

Färdigställd: januari 19, 2017, 08:42 Vänligen se ansvarsbegränsning i slutet av dokumentet, Distribuerad: januari 19, 2017, 09.30

Sida 10 av 37

Macro Research – Swedbank Economic Outlook

På sikt väntas utgiftstrycket på den offentliga sektorn ligga kvar på en hög nivå. Integrationskostnaderna är höga, befolkningsmängden ökar och de demografiska förändringarna driver
upp försörjningsbördan. De offentliga finansernas uthållighet kommer att bero på hur väl
Sverige hanterar utmaningarna vad gäller integrationen samt på bostads- och arbetsmarknaderna.

Motstridiga krafter ger slagig men stigande inflation
Stigande inflationstrend
håller i sig, men når ej upp
till 2% innan slutet av 2018

Inflationstrenden var uppåtriktad under slutet av 2016, en trend som vi räknar med fortsätter,
främst under första halvåret i år. Vi räknar dock med en volatil utveckling av KPIF som en följd
av stora slag i månadsutvecklingen under fjolåret. Samtidigt har vi skattehöjningar som påverkar månadsutvecklingen i år (april och juli). Under andra halvåret ser vi en stabilisering av
inflationstakten och KPIF stabiliseras en bit under 2 procent. Därefter stiger inflationen i måttlig takt under 2018 men kommer inte upp till 2 procent i slutet av 2018.

Fortsatt svagt kostnadstryck, både inhemskt …

Underliggande ser vi fortsatt ett relativt svagt inhemskt inflationstryck. Inflationstrycket från
arbetsmarknaden är modest och det är först mot slutet av prognosperioden som vi ser att
stigande löner och ett högre resursutnyttjande får genomslag i inflationsutvecklingen. Jämfört
med vår novemberprognos har vi reviderat ner prognosen för enhetsarbetskostnaden, vilket
tillsammans med bland annat måttliga hyreshöjningar ger en lägre inflationsbana. Även om vi
ser stigande räntor blir genomslaget i år svagt men under nästa år ser vi en tydligare divergens mellan KPI och KPIF när bostadsposten i KPI ökar snabbare.

… och internationellt, även
om energipriser stiger

Även om det internationella pristrycket ökar något, inte minst genom stigande livsmedelspriser, kommer det att förbli svagt och genomslaget i svenska priser begränsas samtidigt av en
gradvis kronförstärkning. Högre oljepris ger dock generellt högre energipriser där vi förutser
ett tydligare genomslag främst under nästa år.
Jämfört med Riksbanken förutser vi en något högre inflationstakt i år men en mer återhållsam
utveckling för 2018 och det gäller främst för KPIF.
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Fördjupning 1: Demografin driver men ställer ökade krav
Sveriges befolkning passerar 10-miljonersstrecket vid det kommande månadsskiftet. Enligt SCB:s senaste
prognos (april 2016) beräknas befolkningen i Sverige nå 11 miljoner redan år 2024. Befolkningen väntas bli
12 miljoner år 2040. Det är den hittills snabbaste uppmätta och uppskattade befolkningsökningen. Det är
främst andelen äldre och yngre i befolkningen som nu växer. Befolkningsökningen drivs av ett stadigt positivt födelseöverskott, där antalet födda kontinuerligt är högre än antalet döda (årligen), en differens som nu
tilltar i takt med att antalet nyfödda barn väntas öka under de närmaste åren. Samtidigt ökar medellivslängden. Sverige har också haft en betydligt högre invandring än väntat.
En åldrande befolkning kommer framöver att vara en av de största utmaningarna för många länder i Europa och det
gäller även för Sverige. Den demografiska utvecklingen kommer att få en stark ekonomisk påverkan på ett stort antal
områden. De äldre är inte aktiva på arbetsmarknaden, och de har med stigande ålder behov av alltmer välfärd i form
av t.ex. sjukvård och omsorg. När födelsetalen samtidigt ökar stiger även andelen barn och ungdomar. Till detta kan
läggas att en stor del av de nyanlända till Sverige under de senaste åren har varit ungdomar eller unga vuxna.
Denna del av befolkningen kräver ökade satsningar på bl.a. dagis och skolor vilket sätter ytterligare press på offentlig
sektor. De demografiska förändringarna kommer även att påverka arbetsmarknaden, pensionssystemet och de
offentliga finanserna. Kortsiktigt utmanas en redan skriande bostadsbrist, tudelningen på arbetsmarknaden accentueras och pressen ökar på offentlig service.

Invandringsnettot har blivit betydligt högre än vad SCB prognosticerade år 2000. I den senaste prognosen (april
2016) reviderades invandringsnettot upp från 15 000 personer årligen till 115 000 år 2016-2019, samt 60 000 år
2020-2029. Politisk oro i omvärlden gör att flyktingströmmarna är fortsatt höga även om de inte når upp till rekordnivåerna 2015. Huvuddelen av den faktiskta nettoinvandringen har bestått av unga människor i åldern 15-39 år vilket
har gynnat den svenska åldersstrukturen. Befolkningen i arbetsför ålder fortsätter att öka trots att Sveriges befolkning
åldras. Utrikesfördda står för sju tiondelar av sysselsättningsökningen. En utmaning ligger i varierande utbildningsnivåer hos de nyanlända. Ungefär hälften av deltagarna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag saknar gymnasiekompetens, något som i princip alla arbetsgivare idag kräver. Det skapar höga trösklar för nyanlända att ta sig in på
arbetsmarknaden och betonar vikten av en väl fungerande vuxenutbildning.
Andelen av befolkningen i arbetsför ålder utgör den potentiella skattebasen och deras arbete försörjer därmed barn,
ungdomar och äldre. En ökad andel gamla och unga riskerar att leda till en ökad påfrestning på de offentliga finanserna eftersom ökningen av skattebasen inte förmår hålla samma takt som de ökade utgifterna för välfärden. Ett
förhöjt skatteuttag riskerar vidare att hämma tillväxtförutsättningarna. Utmaningarna har dock mildrats av den mer
positiva befolkningsutvecklingen och den mer gynnsamma försörjningskvoten jämfört med prognoserna från början
av 2000-talet. Antalet personer i den arbetsföra befolkningen väntas bli betydligt högre och det förbättrar tillväxtpotentialen och därmed skatteunderlaget. Den svenska utvecklingen har såtillvida varit mer gynnsam än för många
andra länder. Även Europa följer en ”grå” utveckling där den förväntade livslängden stiger och antalet födda barn
ökar. Enligt EU-kommissionen kommer EU röra sig från att ha i snitt fyra personer i arbetsför ålder per person över
65 år, till två personer år 2060. När antalet födda barn samtidigt stiger, ökar pressen på skola, vård och omsorg.
Den demografiska utvecklingen sätter också avtryck på hushållens sparande. På längre sikt kommer sparandet att
minska när andelen unga och äldre, som står utanför arbetsmarkanden, ökar. Men under den närmsta tiden stiger
sparandet, där den stora andelen 50-64 åringar bidrar. Åldersgruppen har en avtagande konsumtionsbenägenhet
och vill säkerställa en god levnadsstandard efter pensionen. I dagsläget har denna åldersgrupp en relativt hög belåningsgrad (strax under 60 procent). Amorteringskravet verkar dock ha haft effekt där andelen som amorterar på sina
bolån stigit från 60 till 80 procent.
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Sveriges demografiska utveckling har varit relativt sett mer gynnsam än Europa vilket är positivt för tillväxten. Sverige
som marknad växer vilket ökar attraktionskraften för investeringar och förbättrar förutsättningarna för goda och uthålliga offentliga finanser. Rätt förvaltat tror vi att detta är gynnsamt för kronan på sikt. Den svenska tillväxten kan hållas
uppe tack vare de demografiska förändringarna under 2000-talet vilket enligt vår uppfattning innebär en relativt sett
högre neutral jämviktsränta i Sverige jämfört med Europa. Samtidigt är den svenska ekonomin allt mer sammanknuten med den europeiska. Det begränsar potentialen för relativt högre räntor och en väsentligt starkare valuta jämfört
med Europa. Det kommer att ställa ökade krav på svenska politiker och myndigheter att föra en mer aktiv stabiliseringspolitik för att förhindra att obalanser byggs upp, inte minst beträffande tillgångspriserna.
Knut Hallberg och Nicole Bångstad

Stark arbetsmarknad men trögt genomslag på lönerna
Fortsatt stark sysselsättningsökning, trots tydliga
matchningsproblem

En stökig avtalsrörelse
väntas, där löneökningarna
tilltar, men främst pga löneglidning

Arbetsmarknaden fortsätter att stärkas med en god sysselsättningsökning och sjunkande
arbetslöshet. En utveckling som vi tror fortsätter under de närmaste åren. År 2018 väntas
drygt 200 000 fler vara sysselsatta jämfört med 2015. Arbetslösheten väntas minska ännu ett
tag och sjunker till som lägst drygt 6,5 procent under 2017 för att sedan långsamt börja stiga
när de nyanlända på allvar kommer ut på arbetsmarknaden. Bristen på arbetskraft har tilltagit,
inte minst inom den offentliga sektorn och byggsektorn. Rekryteringarna blir allt mer svåra och
drar ofta ut på tiden. Det finns tydliga tecken på att en allt större del av den tillgängliga lediga
arbetskraftens kompetens inte matchar arbetsgivarnas behov. Den alltmer besvärliga bostadsituationen i landets stora och medelstora städer bidrar sannolikt till att försvåra rekryteringarna.
Den fortsatt stora efterfrågan på arbetskraft bäddar för ännu en stökig avtalsrörelse i vinter,
där spänningarna mellan fack och arbetsgivare, men även inom fackföreningsrörelsen, i stort
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. Det allt stramare arbetsmarknadsläget till trots så har löneökningarna under
2016 stått och stampat på oförändrade nivåer jämfört med 2015, knappt 2,5 procent. Den
väntade accelerationen av löneglidningen har hittills lyst med sin frånvaro. Arbetsmarknadsläget talar för stigande löneökningar under de närmaste åren. Men det går trögt och sambanden
mellan resursutnyttjande och löneutveckling har av allt att döma försvagats vilket löneutvecklingen i fjol är ett uttryck för. Den ökade internationaliseringen, inte bara av varu- och tjänstemarknaderna utan även i ökad utsträckning arbetsmarknaden, i ett läge där det är gott om
lediga resurser i Europa förklarar sannolikt det svagare sambandet. Vi räknar dock med ett
successivt ökat avtryck på lönebildningen och förutspår stigande löner under de närmaste
åren, framförallt i form av löneglidning, från knappt 2,5 procent 2016 till ca 3,3 procent år
2018. Det är en marginell nedrevidering jämfört med vår tidigare prognos. Arbetskostnaderna
förutses dock öka mer än så. Borttagandet av den s.k. ungdomsrabatten är en faktor men det
finns också ett allt större inslag av ökade pensionsavsättningar, arbetstidsförkortningar och
övertidsersättning i de senaste avtalen. Produktiviteten kommer under prognosperioden att
hamna på i genomsnitt drygt en procent, vilket historiskt sett är lågt. Sammantaget innebär
det att enhetsarbetskostnaden stiger till drygt 2 procent per år under prognosperioden, vilket
är knappt en procentenhet högre än genomsnittet åren 2013-15. Ett högre kostnadstryck är ur
ett riksbanksperspektiv en viktig förutsättning för en mer stadigvarande uppgång i det inhemska inflationstrycket. Det är dock en långsam och skör uppgång.
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Arbetskraften
växer snabbxxx
bare än sysselsättningen
och arbetslösheten stiger
därför marginellt under 2018

Medan sysselsättningsökningen börjar dämpas i år fortsätter arbetskraften att växa i en god
takt, vilket återspeglas i en svagt stigande arbetslöshet 2018. Det stora antalet asylsökande
de senaste åren får nu successivt uppehållstillstånd och kan slussas ut till Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Antalet asylsökande minskade betydligt under 2016, till knappt
30 000 jämfört med drygt 160 000 år 2015, men det kommer att dröja några år innan det
börjar märkas i form av en dämpad ökningstakt i arbetskraftsutbudet.

Integrationsutmaningen
underlättas av den strama
arbetsmarknaden

De utrikes födda svarar för en stor del av det senaste årets sysselsättningsuppgång på
78 800 personer. Närmare bestämt sju av tio nya jobb går till utrikes födda. Under de närmaste åren kommer många av de nyanlända från åren 2014-2015 ut på arbetsmarknaden och
de utrikes födda kommer att svara för i princip hela ökningen av den arbetsföra befolkningen i
takt med att de inrikes födda nu blir äldre. Det är alltså helt nödvändigt att få in de utrikes
födda på arbetsmarknaden ifall arbetsmarknaden och ekonomin långsiktigt ska kunna fortsätta att växa. I så motto är den starka svenska ekonomin och den fortsatt höga efterfrågan
på arbetskraft av godo. Det underlättar inträdet på arbetsmarknaden även för dem som inte
har kvalifikationer som till fullo når upp till arbetsgivarnas önskemål. Det minskar riskerna för
mer bestående hög arbetslöshet på arbetsmarknaden. Detta till trots så är tudelningen på den
svenska arbetsmarknaden betydande. Redan i dagsläget ökar arbetslösheten bland personer
som är födda utanför Europa och de utgör redan en allt större andel av de inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Uppemot hälften av deltagarna i etableringsuppdraget saknar
gymnasiekompetens. Sammantaget är ca 15 procent av de utrikes födda i åldersgruppen 2554 år arbetslösa. Samtidigt har arbetslösheten för inrikes födda i samma åldersgrupp sjunkit
snabbt och närmar sig 2,5 procent. Detta visar vikten av att nu hålla uppe efterfrågan på
arbetskraft och att intensifiera integrationsarbetet.

Riksbanken närmar sig vändpunkten
Splittring i direktionen allt
tydligare

Kronan av central vikt för
Riksbanken

Vid Riksbankens senaste penningpolitiska möte i december beslutade direktionen att lämna
reporäntan oförändrad på -0,50 procent. Samtidigt beslutades att förlänga köpen av statsobligationer under det första halvåret i år. Köpvolymen trappas dock ner ytterligare, från 45 mdkr
under det andra halvåret 2016 till 30 mdkr under innevarande halvår. Direktionen var inte enig
om att förlänga obligationsköpen. Tre ledamöter vill antingen helt sluta köpa obligationer
alternativt köpa för mindre, bl.a. med motiveringen att det inte behövs i nuvarande ekonomiska läge. Riksbanken kommer också fortsätta att återinvestera förfallande lån och kupongutbetalningar under hela 2017 (närmare 35 mdkr). Vid det kommande årsskiftet väntas Riksbanken inneha nominella obligationer för ca 275 mdkr. Riksbankens innehav motsvarar då
nästan 45 procent av den utestående nominella statsobligationsstocken.
Riksbanken försöker balansera penningpolitiken i en fortsatt svårnavigerad omvärldsmiljö. Det
tar sig uttryck i en fortsatt mjuk framtoning med beredskap att göra mer och en ränteprognos
som fortsatt indikerar en relativt hög sannolikhet för ytterligare räntesänkning, även om det
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senaste protokollet visade att de tre reservanterna hade invändningar mot den höga sannolikheten. Inflationstakten har visserligen stigit under de senaste månaderna men uppgången är
ryckig och skör. Det visar inte minst de oväntade inflationsbakslagen under fjolåret. För Riksbanken är det därför av största vikt att förhindra en snabb och kraftig appreciering av kronan, i
synnerhet i ett läge när den inhemska inflationen ännu inte funnit fast mark. Det innebär att
Riksbanken ängsligt sneglar på ECB:s penningpolitik. Riksbankens politik, avseende att hålla
kronan svag har varit framgångsrik. Kronan har utvecklats betydligt svagare än förväntat
under 2016, men har åter stärkts under den senaste månaden. I den positiva vågskålen ligger
att den svenska tillväxten och arbetsmarknaden tuffar på starkt. Inflationsförväntningarna är
likaså stabila trots de ryckiga inflationsutfallen. Stigande oljepris efter OPEC:s beslut om
produktionsnedskärningar spelar också Riksbanken väl i händerna och borde kunna öka
tålamodet för en något starkare krona och tillfälliga inflationsbakslag. Rent generellt så har
omvärldsutvecklingen och utländska centralbanker gått Riksbankens väg. Återhämtningen i
USA och i Europa fortsätter, om än trögt och den amerikanska centralbankens höjning av
styrräntan i december ger centralbankerna i Europa andrum. Det talar sammantaget för att
Riksbanken nu är färdig med ytterligare expansiva åtgärder.
Riksbanken håller räntan
oförändrad en bra bit in i
2018

Swedbanks huvudscenario är att Riksbanken behåller reporäntan på -0,50 procent året ut.
Även om det säkert finns en vilja att försöka komma bort från minusräntan så snart tillfälle ges
bedömer vi att det blir svårt med det fortsatt mjuka förhållningssätt som de tongivande
centralbankerna i omvärlden intar, inte minst ECB som dock har ändrat sin hållning något
enligt det senaste mötesprotollet där ECB-rådet visade en viss oenighet. Den svenska inflationen rör sig just nu uppåt, men uppgången är ännu osäker. Enligt vår uppfattning är det först
under vintern/våren 2018 som inflationen har fått ett ordentligt fäste och därmed ger utrymme
för en första räntehöjning. Sammantaget under nästa år bedöms reporäntan kunna höjas vid
två tillfällen och bedöms hamna på noll procent vid slutet av 2018.
Ränte- och valutaaprognos (%)
Utfall Prognos
2016 2017 2017 2018 2018
17-jan 30 jun 31 dec 30 jun 31 dec
Räntor
Svensk reporänta

-0,50

-0,50

-0,50

-0,25

0,00

2 årig statsobligationsränta

-0,59

-0,45

-0,10

0,35

0,75

5 årig statsobligationsränta

-0,30

0,10

0,20

0,65

1,00

10 årig statsobligationsränta

0,59

1,00

1,25

1,45

1,65

EUR/SEK

9,49

9,45

9,15

9,10

9,05

USD/SEK

8,91

9,26

8,63

8,58

8,38

NOK/SEK

0,95

1,07

1,05

1,05

1,04

Valutor

KIX (SEK)

112,7 113,3 108,3 108,2 107,7

Källo r: M acro bo nd o ch Swedbank
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Avancerade ekonomier: Tillväxten tar fart
Starten på det nya året präglas av allt ljusare utsikter för den globala tillväxten. Marknaderna är mer fokuserade på utsikterna för finanspolitisk stimulans i USA och mindre
på risken för handelskrig eller för en ovälkommen politisk utveckling. Kompositindexen
steg återigen brett i december – inklusive i USA, EMU, Japan och Kina – och tillsammans tyder de nu på ett uppsving i den globala ekonomiska tillväxten.

Euroområdet: Tillväxten ökar mitt under en tid av politiska risker
Starka sentimentsundersökningar tyder på
tilltagande tillväxt

Utvecklingen i euroområdet har varit betydligt bättre än förväntat de senaste månaderna.
Sentimentsundersökningar bland företag har har stigit tydligt, däribland inköpschefsindex
(PMI) och EU-kommissionens sentimentsindikator, som pekar mot en BNP-tillväxt mot
2 procent, vilket är högre än förra året och över vår prognos. Efter en längre period av svag
tillväxt ser vi vissa tecken på förbättring i tillverkningssektorn i regionen. Orderingången pekar
uppåt och vi ser tecken på att produktionen stiger i de flesta av de största ekonomierna. Även
om bidraget till BNP-tillväxten var måttligt under tredje kvartalet har investeringarna ökat
kontinuerligt i två års tid och kommer med största sannolikhet att fortsätta att växa under de
närmaste åren, men hittills har ökningen varit relativt långsam. Den underliggande produktivitetstillväxten är långsam i euroområdet, precis som på andra håll.

Solid efterfrågan från
hushåll

Även konsumentförtroendet har ökat och ligger en bra bit över de normalnivåerna, vilket tyder
på att konsumtionstillväxten troligtvis kommer att fortsätta. Försäljningen inom detaljhandeln
ger stöd åt detta. Effekten av fallande energipriser på den totala inflationen (KPI) har avtagit
och kommer att vända under de kommande månaderna. Det kommer att dämpa konsumtionstillväxten i och med att hushållens köpkraft försvagas. En allt ljusare arbetsmarknad kommer
emellertid sannolikt att motverka detta, då sysselsättningen ökar nästan överallt i regionen
och arbetslösheten sjunker, vilket höjer hushållens inkomster trots en låg lönetillväxt.

ECB fortsätter stödköp 2017

På det penningpolitiska mötet i början av december beslutade sig Europeiska centralbanken
(ECB) för att utöka programmet för köp av tillgångar till slutet av 2017. Från och med april
sänker man takten något, till 60 miljarder per månad från 80 miljarder. Minskningen återspeglade delvis stigande inflationsförväntningar och bättre makroekonomisk data än förväntat,
vilket ger ECB färre anledningar att vara extremt duvaktiga. Men den europeiska ekonomin
har fortfarande en lång väg att vandra, då produktivitetstillväxten är fortsatt svag, den genomsnittliga arbetslösheten är hög och det fortfarande inte syns några tecken på lönetryck eller
prispress. Dessutom är kredittillväxten, trots att den ökar, fortfarande för låg.

Stigande inflationstrend
med hjälp av högre
energipriser

Energipriserna ingår inte i det kärninflationsmått som är av central betydelse för penningpolitiken. Trots det noterar vi att kärninflationen samvarierar till viss del med energipriserna, förmodligen p.g.a. att företag kompenserar för energikostnaden i sina priser mot kund. Vi bedömer att uppgången i energipriserna under 2016 bidrar till en ökning av kärninflationen i EMU
under 2017 med cirka 0,3 procentenheter, vilket tar det upp mot 1,3 procent i år. Detta är en
god bit på väg för att uppfylla ECB: s mål om en varaktig ökning av den underliggande inflationen, inte minst eftersom det sammanfaller en fortsatt god ekonomisk återhämtning i EMU.
Även om det fortsatt är berättigat för ECB att föra en exceptionellt expansiv penningpolitik
under ännu en tid, kommer politiken även här att så småningom normaliseras.

Politisk risk en viktig faktor
även framöver

Det massiva avvisandet av den konstitutionella reformen i Italien visar att de politiska riskerna
fortfarande är höga i Europa. Det politiska läget kommer att förbli utmanande och svårt att
förutspå framöver. Även om vi inte tror att det händer har sannolikheten för en folkomröstning
om Italiens medlemskap i EMU ökat. Val i Nederländerna, Frankrike och Tyskland ger sannolikt att ge rekordhöga siffror för euroskeptiska partier. Opinionsundersökningarna visar allmänt
på en klar majoritet för Europeiska unionen och den gemensamma valutan i alla länderna i
euroområdet och vi förväntar oss inte att euroskeptiska partier tar makten i något av de ovan
nämnda valen, men sannolikheten för att det ska ske är definitivt inte obefintlig.
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Fördjupning 2: Ett ljusare perspektiv på euroområdet
Av tidningsrubrikerna att döma är det lätt att få intrycket att den europeiska ekonomin rör sig åt fel håll. Svag tillväxt
i euroområdet, fortfarande för hög arbetslöshet, för stram finanspolitik, för hög statsskuld och en penningpolitik som
inte stimulerar ekonomin tillräckligt utan i stället snedvrider finansmarknaderna. Dessutom utgör invandring och
terrorism allt större utmaningar och det verkar råda brist på politisk förmåga och institutioner som kan hantera dessa
problem. Många anser att problemen är så stora att de i slutänden kommer att leda till ett sammanbrott för hela det
europeiska samarbetsprojektet, som har gett både fred och välstånd. Vi invänder mot den åsikten. Den politiska
risken spelar visserligen fortfarande roll, men vi har en betydligt mer positiv syn på ekonomin i euroområdet och
förmågan hos dess institutioner att övervinna de nya utmaningarna.
Finanskrisen visade absolut på allvarliga brister hos institutionerna i euroområdet. I finanskrisens kölvatten genomfördes djupgående förändringar och institutionerna tvingades göra ”vad som än krävs” som ECB-chefen Draghi
uttryckte det. Bland de viktigaste förändringarna var inrättandet av stabiliseringsfonder för att finansiera svaga stater, förändring av finanspolitiska bestämmelser i flexibel riktning samt bildandet av en europeisk bankunion i syfte
att stärka banktillsynen. Dessutom sänktes räntorna till lägre nivåer än vad någon hade trott och ECB blev tydligare
i rollen som ”lender of last resort” för både banker och stater, vilket är en normal roll för en centralbank. Institutionerna i euroområdet visade sig vara ganska flexibla när det behövdes.
Det är uppenbart att tillväxten i euroområdet försvagades efter finanskrisen. Men detta beror inte på att den faktiska
tillväxten ligger under potentiell tillväxt utan snarare på en lägre produktivitetstillväxt. Det framgår av indikatorer på
kapacitetsutnyttjande, t.ex. arbetslösheten, som har minskat både i euroområdet och på andra platser. Produktivitetstillväxten är lägre i alla utvecklade ekonomier och beror inte på några särskilda omständigheter i Europa.
BNP per person i arbetsför ålder i euroområdet och USA har utvecklats anmärkningsvärt lika, bortsett från den
speciella utvecklingen under eurokrisen 2012. De senaste nio åren har skillnaden mellan euroområdet och USA
varit 2 procent, dvs. knappt märkbar.
De senaste tio åren har sysselsättningsgraden i euroområdet ökat med 1,7 procentenheter, samtidigt som den har
minskat med 2,9 procentenheter i USA. Särskilt Tyskland har haft en positiv utveckling, med en ökning på otroliga
11 procentenheter. Dessutom har sysselsättningsgraden minskat mer i USA än i något land i euroområdet, sett över
de senaste tio åren. Sysselsättningsgraden har stigit till rekordnivåer i både Storbritannien och Japan. Sysselsättningsgraden har ökat snabbt bland kvinnor i alla åldrar samt bland män som är 55 år och äldre. Det verkar som om
en social revolution av något slag är på gång.
Arbetslösheten i euroområdet har minskat från toppnivån 12 procent 2013 till under 10 procent, och motsvarar
genomsnittet sedan 1990. Det finns dock fortfarande utrymme för ytterligare minskning. Arbetslösheten har minskat
i alla länder i euroområdet men ligger fortfarande kvar på höga nivåer i både Italien och Spanien. Arbetslösheten i
Frankrike ligger på den genomsnittliga nivå sedan 1990, medan arbetslösheten i Tyskland är på sin lägsta nivå på
35 år, på 4 procent.
Arbetslösheten i USA har minskat med 5 procentenheter, vilket är dubbelt så mycket som i euroområdet, och ligger
nu långt under det historiska genomsnittet. Men USA:s bättre utveckling beror framför allt på en kraftig minskning av
deltagandet på arbetsmarknaden. I euroområdet har deltagandet på arbetsmarknaden ökat överlag. Enhögre deltagandegrad innebär troligen att den potentiella tillväxten ser bättre ut i euroområdet än i USA. Därför är behovet av
en stramare penningpolitik betydligt mindre i euroområdet än i USA, där Fed redan har börjat höja styrräntorna.
Efter flera år av finanspolitisk åtstramning har euroområdet ett betydligt mindre totalt budgetunderskott än USA,
Japan och Storbritannien. Budgetunderskottet i euroområdet uppgår till 1,5 procent av BNP, medan det ligger på 3–
5 procent för de övriga tre länderna. Dessutom har inget land i euroområdet ett högre underskott än Japan eller
USA. Under 2017 kommer finanspolitiken inom euroområdet sannolikt att bli något mer expansiv, inte bara beroende på högre säkerhets- och militärutgifter utan också för att försöka motverka populistiska strömningar.
Euroområdet har ett rekordhögt överskott i bytesbalansen, 4 procent av BNP, vilket är i linje med Japan. USA har
ett underskott på 2,5 procent av BNP, och Storbritannien ett underskott på 5 procent av BNP, och i båda dessa
länder är sparandet sannolikt för lågt sett på längre sikt.
Inget land i euroområdet har ett betydande underskott i bytesbalansen längre, och obalanserna mellan länderna har
i hög grad minskat. Under åren före finanskrisen ökade lönerna i många länder i euroområdet mycket snabbare än i
Tyskland – något som urholkade konkurrenskraften. Sedan 2010 har större delen av denna utveckling gått tillbaka.
Löneinflationen har accelererat något i Tyskland samtidigt som den har avtagit kraftigt på andra håll. Detta har varit
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”den hårda vägen” att gå för att justera kostnadsnivåer eftersom den har hållit tillbaka inkomstökning och efterfrågan
och troligen fördjupat nedgången i flera länder. Men större delen av det nödvändiga reparationsarbetet är nu gjort.
Reallönerna stiger. Den totala löneinflationen i euroområdet stiger långsamt men är fortfarande dämpad, och ligger
på cirka 1,5 procent. Men reallönerna har ändå ökat, på grund av den låga totala inflationen, och tillsammans med
ökad sysselsättning har detta säkerställt en hyfsad tillväxt i privat konsumtion. Sparandet har legat kvar på höga
nivåer. Inkomstskillnaderna har endast ökat något i länderna i euroområdet, om ens det, till skillnad från utvecklingen i både USA och Storbritannien, samt i många andra länder.
Krediterna flödar till den privata sektorn igen i euroområdet, efter en minskning under perioden 2012–2014. Bankerna i Europa utsattes tyvärr inte för samma press som deras motsvarigheter i USA på en snabb återkapitalisering
efter finanskrisen. Den nya europeiska bankunionen och flera stresstester under verkliga förhållanden har utan
tvekan bidragit till en förändring till det bättre sedan 2014. Kapitaltäckningen är fortfarande för låg i många banker
men rör sig uppåt.
Uppskattas dessa relativt gynnsamma fundamenta av allmänheten i euroområdet? Trots alla slags negativa tidningsrubriker har optimismen hos hushållen ökat de senaste månaderna och ligger nu klart över genomsnittet i
nästan alla länder i euroområdet. Företagens optimism har också ökat och de flesta enkäter visar på en tillväxt över
trenden. De senaste månaderna har dessutom faktiska ekonomiska data varit mycket bättre än väntat. Följden är
att vi har reviderat upp våra tillväxtprognoser för året.
De kommande åren borde en starkare ekonomi göra det lättare att hantera många av de politiska utmaningarna,
både på inhemsk nivå och EU-nivå. Dessutom har invandringen till Europa minskat och stödet för populistiska
högerpartier ökar möjligen inte ytterligare. I december valde Österrike en hängiven Europavän till president – en
president som också är för invandring och resoluta åtgärder för att motverka klimatförändringar.
Allt är inte mörkt i Europa.

Øystein Børsum och Harald-Magnus Andreassen

Japan: Äntligen lite goda nyheter
Mjuk penning- och finanspolitik ger stöd till tillväxten

Japans ekonomi fortsätter sin måttliga återhämtning med hjälp av den extremt expansiva
penningpolitiken och finanspolitiska stimulansåtgärder. Regeringen har antagit den tredje
tilläggsbudgeten för det innevarande räkenskapsåret, fram till slutet av mars 2017, för att ge
katastrofhjälp efter de kraftiga jordbävningarna och tyfonerna samt för att utöka Japans försvar mot ballistiska missiler. Regeringen kommer att ge ut obligationer värda omkring 100
miljarder yen för att finansiera tilläggsutgifterna. Vi förutser att den ekonomiska tillväxten
kommer att mattas av något i Japan 2017–2018. Exportvolymerna och tillverkningsproduktionen har ökat under de senaste månaderna, men konsumtionstillväxten är fortsatt låg på
grund av en svag reallönetillväxt.

Svag yen underlättar för
Bank of Japan

En svagare yen och högre energipriser har slutligen börjat lyfta konsumentpriserna. Inflationen nådde 0,5 % i november från 0,1 % en månad tidigare, vilket var den högsta siffran sedan
maj 2015. Det är inte troligt att centralbanken kommer att kunna nå inflationsmålet på 2 %
under Kurodas mandatperiod som löper ut i april 2018. På grund av den ökade tillgången på
statsobligationer (Bank of Japan äger numera mer än 40 % av statsobligationerna) väntas
BoJ skifta fokus till att kontrollera de långsiktiga och kortsiktiga räntorna, men inga stora politiska förändringar väntas ske under 2017.
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Storbritannien: (Theresa) May the force be with you
Brexitstrategin klarnar
under första halvåret
2017

En robust ekonomisk utveckling fortsatte att vara temat under 2016, men motståndskraften
kan bli kortlivad. Premiärminister Theresa May har presenterat regeringens Brexit-plan. Storbritannien kommer att lämna EU:s inre marknad och ta tillbaka kontrollen över immigrationen
(”hård” Brexit). På Storbritanniens önskelista står så fri handel som möjligt med Europa där
vissa avtalsområden kan inspireras av den inre marknaden. Ett fullt medlemlemsskap i tullunionen utesluts också samtidigt som May vill ingå ett tullavtal med EU. Önskelistan är lång med
få uppoffringar, en matematik som inte går ihop. Kommentarerna på talet från EU-ledare har
än så länge varit ganska diplomatiska och man inväntar nu Storbritanniens utträdesansökan.
Den ska senast lämnas in i mars (regeringens deadline) men Högsta domstolens beslut
huruvida parlamentet ska involveras i processen kan påverka tidsschemat. Varken Över- eller
Underhuset väntas dock blockera Brexit. Vi förväntar oss att Storbritannien inledningsvis antar
en tuff hållning , som troligtvis kommer att mjukas upp under resans gång. När förhanlingarna
resulterat i ett avtal ska det brittiska parlamentet rösta på det. Mycket osäkerhet kvarstår
fortfarande inte minst kring hur lång utfasningen mellan gamla och nya avtal blir samt vad det
kostar.

Lägre tillväxt
under
en
Ekonomisk
politik
förblir
längre period
avvaktande

Brexit är förknippat med betydande risker. Ekonomin väntas gradvis anpassa sig till nya förhållanden, vilket pressar ner tillväxten under en längre tid. I linje med vad sentimentsundersökningar antyder väntas året börja stadigt med en stark inhemsk efterfrågan, men kostnadstrycket ökar. Under 2017–2018 kommer detta att leda till en svagare köpkraft hos konsumenterna, vilket minskar efterfrågan. Företagen förväntar sig redan små ökningar i investeringarna
under de kommande månaderna och de fasta bruttoinvesteringarna väntas förbli begränsade.
De offentliga investeringarna kommer främst att fokusera på infrastruktur, bostäder samt
forskning och utveckling. Den största fördelen för företagen är därmed den ökade konkurrenskraften till följd av det svagare pundet. En förbättrad handelsbalans och blomstrande
turism är en trolig utveckling. Penningpolitiken kommer att förbli expansiv, medan finanspolitiken kommer att bli mer eller mindre neutral för tillväxten. Bank of England förväntas hålla
styrräntan oförändrad, då en långsammare tillväxt kommer att vägas mot att inflationsmålet
överskrids.
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USA: Snabbare tillväxt ger fart in i 2017
Snabbare tillväxt ger fart in i
2017

Den amerikanska ekonomin tog fart under andra halvåret. BNP för tredje kvartalet reviderades upp två gånger och data tyder på ett starkt fjärde kvartal. Även om utrikeshandeln gav ett
överraskande tillväxtbidrag under tredje kvartalet förväntar vi oss att inhemsk efterfrågan
fortsatt driver tillväxten under prognosperioden. Förnyat momentum får oss att tro att cykeln
har lite mer att ge innan den når toppen; vi höjer vår tillväxtprognos för USA.

Hushållen fortsatt den kortsiktiga tillväxtmotorn, …

På kort sikt förväntar vi oss att konsumenterna driver tillväxten. Konsumtionstillväxten avtog
visserligen något under tredje kvartalet, men är fortsatt i linje med snittnivåerna efter krisen.
Skattesänkningar, stark lönetillväxt och stram arbetsmarknad samt stark framtidstro bland
konsumenterna gör att vi tror att konsumtionen kommer att öka och förbli en stark tillväxtmotor
under 2017. Strukturellt sett ökar även arbetskraften i åldrarna 25–40 år de kommande åren,
vilket också bidrar. Denna ålder, dår många sätter bo, är en konsumtionsintensiv period i livet.

… men de begränsas allt
mer …

Mot andra halvan av prognosperioden kommer dock inflationen att märkbart börja holka ur
konsumenternas köpkraft. Även om huvudscenariot är en gynnsam handel skulle handelshinder mot importen slå mot real konsumtionen. Konsumenterna kommer också i allt högre utsträckning begränsas av stramare finansieringsvillkor. De tidiga tecknen börjar komma, men
hittills mest genom prissättningen snarare än tillgången på kredit. Boräntorna har stigit betydligt på senare tid, vilket har lett till en kraftig minskning av låneomläggningen.

… och lämnar över stafettpinnen till offentliga sektorn

Vi väntar fortfarande på att få en klarare bild av de offentliga utgifterna under Trump, men vi
förväntar oss att finanspolitiken överlag kommer att bli mer expansiv. Vi tror emellertid att
ökade investeringar i infrastruktur delvis kommer att uppvägas av nedskärningar av andra
utgifter. Vi förväntar oss att infrastrukturen kommer att börja bidra positivt andra halvåret
2017, innan toppen nås någon gång nästa år när kapacitetsbrist blir allt mer påtaglig.

Privata investeringar fortsatt dämpade

Vår syn på de privata investeringar är något ljusare än i november, även om de förblir låga.
Osäkerhet om handels- och skattepolitik liksom stigande räntor kommer verka begränsande.
Sentimentsundersökningar stöder dock bedömningen att den privata sektorn kommer att börja
investera igen efter att inte ha investerat, eller till och med desinvesterat, under fyra kvartal.
Stabilisering av företagsvinster och god tillgång på krediter ger stöd, liksom återhämtningen
inom energisektorn. Avregleringar kan också ge incitament för investeringar.

Ekonomin har full sysselsättning, eller närapå

Det råder full sysselsättning, eller så närmar man det sig i varje fall snabbt. Arbetslösheten
har sjunkit ytterligare till 4,7 %, en nivå som när den naturliga nivån. Nya jobba skapas fortfarande snabbt, med i snitt 189 000 per månad under andra halvåret 2016. Som väntat har
löneökningarna tagit fart; genomsnittlig timlön steg 2,9 % under en tolvmånadersperiod. Förhållandena stramas förmodligen åt ännu mer, med ytterligare ökningar av löneinflationen.

Tilltagande kostnadstyck i
ekonomin driver inflationen
högre

Fed ökar höjningstakten,
men agerar fortsatt försiktigt

Inflationen har klättrat under andra halvåret 2016 och kostnadstrycket ser ut att öka ännu mer.
Kärninflationen ligger, oberoende av inglationsmått, över eller nära målet på två procent.
Energipriserna har till stor del upphört att tynga huvudindexen, vilket troligtvis kommer att visa
sig i kärninflationen inom en inte alltför avlägsen framtid. Högre kostnadstryck inom företagssektorn och takten i löneökningarna är ytterligare tecken på en stigande inflation.
Centralbanken är nära mål för båda delar av sitt dubbeluppdrag. På senaste räntemötet var
de flesta överens om att rådande förhållanden är i linje med målet om maximal sysselsättning,
eller nära det. Samtidigt närmar sig inflationen målet på 2 procent. Med målen inom räckhåll
kommer diskussionen om huruvida man ”släpar efter” att intensifieras. Vi förväntar oss att Fed
ökar räntehöjningstakten, samtidigt som man är fortsatt försiktig. Vi förutser två höjningar
under 2017 och ytterligare två under 2018. Mot slutet av prognosen förväntar vi oss även att
Fed mycket försiktigt börjar skala ner sina återinvesteringar. Betydande förändringar i FOMC
är troliga under prognosperioden, då Trump och Senaten gör sitt avtryck. Det påverkar politiken på kort sikt, då ”duvorna” fortsatt dominerar, men 2018 blir förändringarna viktiga.
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Fördjupning 3: Trump, republikansk kongress och USA:s ekonomi
Den blivande regeringens ekonomiska politik är till största delen ännu okänd. Möjligen klarnar det något efter att den
blivande presidenten svärs in den 20 januari. Här redovisar vi de fakta som är kända hittills och hur vi tolkar dem.
Nomineringarna av flera protektionister och inrättandet av ett handelspolitiskt råd i Vita huset – lett av en annan
protektionist känd för sin kritik av Kina –antyder att Trump kommer att gå vidare med sina planer för handeln. Vi står
dock fast vid vår tidigare bedömning att eventuella handelsrestiktioner blir relativt milda. Trump kommer att behöva
samarbeta med kongressen i många ekonomiskpolitiska frågor. Den republikanska majoriteten i kongressen kommer att kunna påverka ekonomisk politik och i vilken ordning frågor ska behandlas. Att avskaffa sjukförsäkringsregleringen Affordable Care Act (”Obamacare”) prioriteras högre än andra aspekter av ”Trumponomics” och båda
kamrarna har redan påbörjat arbetet. Att ändra bestämmelserna för sjukförsäkring är visserligen en viktig strukturell
faktor på medellång sikt men konjunktureffekten på kortare sikt är troligen ganska liten.
Inga fler fakta om Trumps omhuldade infrastrukturpaket har framkommit, t.ex. hur prioriteringen ser ut. Den summa
som nämnts, 1 biljon USD på tio år, motsvarar bara cirka 0,5 procent av BNP per år. Dessutom ligger den långt från
de närmare 4 biljoner USD som American Society of Civil Engineers bedömer som nödvändiga. En annan aspekt
som inte är klar än är finansieringen. Trump och hans rådgivare vill mobilisera privat kapital – s.k. offentlig-privat
samverkan (OPS) samt skatteincitament har varit på tapeten. I slutänden förväntar vi oss att investeringarna kommer att finansieras genom en blandning av offentliga och privata medel. Vilken metod som väljs kommer att få viktiga följder för kapitalmarknaderna, men den expansiva politiken kommer i vilket fall att leda till högre räntor.

Obs! Congressional Budget Offices (CBO) prognoser utgår från oförändrad politik, dvs. de innefattar inte ännu effekten av ”Trumponomics”.

USA har stora budgetunderskott jämfört med andra avancerade ekonomier, även om de är mindre än under finanskrisen. Vi tror att finanspolitiken blir mer expansiv under Trump. Med tanke på den infekterade debatten om budgetunderskott på senare år väntar vi oss dock att republikaner i kongressen kommer att försöka hålla Trump tillbaka.
Nomineringen av Mulvaney, en tydlig budgethök, till Vita husets budgetdirektör ger också signaler om att finanspolitiken kommer att bli stramare än tidigare uppfattat. Ledande namn i kongressen verkar också mindre entusiastiska
inför ett stort infrastrukturpaket, även om de trots detta sannolikt går med på det. Men vi väntar oss nedskärningar
av andra offentliga utgifter för att delvis uppväga de utlägg som krävs. Tidigare år, när demokraterna hade makten i
Vita huset, var frågan om att höja skuldtaket en ständig stridsfråga. Det blir sannolikt inte fallet nu, eftersom kongressen kommer att höja skuldtaket när man väl nått enighet om finanspolitiken.
Skattesänkningar för både företag och privatpersoner kommer troligen att få en framträdande roll. Det har också
funnits krav på en genomgripande skattereform. En förenkling av skattelagstiftningen skulle kunna ge en välkommen produktivitetförbättring i USA, men är inte trolig i det nuvarande politiska klimatet. Republikanerna har också
dragit i gång en omfattande avregleringsplan. Regleringsreformer kan, om de genomförs klokt, bidra till att förbättra
produktiviteten, t.ex. genom att stimulera investeringar. Detta ligger sannolikt bakom den ökande optimismen bland
företag. ”Trumponomics” och politiska förändringar inom ett otal områden kommer att innebära en fullmatad dagordning för Trump och den nya kongressen. Vi tror att man prioriterar avskaffandet av Affordable Care Act och utnämningen av en domare i Högsta domstolen. Kandidater till vakanserna i centralbanken Federal Reserves Board of
Governors kommer troligen inte utses och bekräftas av senaten före slutet av våren.
Med tanke på den tämligen mogna konjunkturfasen är vi fortsatt oroliga för att ”Trumponomics” ska leda till en konjunkturuppgång följt av en kraftig inbromsning, en s.k. boom-bust-cykel. Dessa cykliska farhågor är viktiga, men vi
vill också fästa uppmärksamheten på att Trump utgör en större risk på lång sikt, nämligen risken för irreparabla
skador på det institutionella ramverket. Han lyfter öppet fram krafter som misstror staten, han struntar i vikten av att
undvika intressekonflikter och lägger sig offentligt i företags beslutsfattande. Han följer inte konventioner, dvs. informella institutioner, som har vuxit fram som stöd för de formella institutionerna. Trumps inställning till pressen och
hans ofta förekommande utbrott mot politiska motståndare kan ytterligare bidra till att förvärra polariseringen av
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amerikansk politik och minska allmänhetens förtroende för staten och pressen. Ett sådant förtroende är en viktig
aspekt av socialt kapital, som om det urholkas riskerar att äventyra det långsiktiga ekonomiskavälståndet.
Obs! 1 biljon USD på tio år antas vara inflationsjusterad till USD 2016 och jämnt fördelad över tio år. I en rapport från 2013 uppskattade American Society of Civil Engineers
att 3,635 biljoner USD (i USD 2010) skulle krävas fram till 2020 för att upprätthålla underhållet av amerikansk infrastruktur. BNP-deflatorn användes för att konvertera USD
2010 till motsvarande USD 2016. Mot bakgrund av osäkerheten i finansieringen, notera att hela infrastrukturpaketet finns med under statliga investeringar i vår prognos.

Ingrid Wallin Johansson

Fördjupning 4: Protektionism gör den globala återhämtningen sårbar
Trots det ökande missnöjet med globaliseringen bland väljare i den utvecklade delen av världen, går det inte att
bortse från fördelarna med frihandel. En omfattande forskning har konstaterat att en friare handel kan förbättra
produktiviteten, öka tillväxten och höja levnadsstandarden. Den explosiva ökningen av världshandeln har lyft
hundratals miljoner människor i Kina och andra tillväxtländer ur fattigdom och minskat de globala
inkomstskillnaderna. Dessutom har konsumenterna i de utvecklade länderna - särskilt låginkomsttagare - tjänat på
frihandeln via lägre priser och ett större varuutbud. Men trots alla sina fördelar har globaliseringen också skapat
förlorare, särskilt de som blivit arbetslösa eller fått en sämre löneutveckling p.g.a. utländsk konkurrens.
Trots alla positiva effekter med frihandel finns det anledning att se med oro på den senaste utvecklingen inom
världshandeln. Under de två årtiondena fram till finanskrisen expanderade världshandelsvolymerna (mätt som
export plus import av varor och tjänster) i genomsnitt med 6,3 procent - dubbelt så mycket som globalt BNP. Men de
fina siffrorna syns ingenstans idag - den reella tillväxten inom handeln har saktat ner betydligt sedan 2012 och ligger
nu nära siffrorna för den globala BNP:n. Den sjunkande tillväxten i den globala handeln har varit omfattande och
påverkar både de rika länderna och tillväxtländerna. Nedgången har under senare år blivit tydligast i utvecklingsländerna beroende på en försvagad tillväxt i importen till Kina och den ogynnsamma situationen för många råvaruexporterande länder.

Internationella valutafonden och OECD bedömer att det är den allmänna svagheten i världsekonomin, framförallt
svaga investeringar, som ligger bakom de de senaste årens inbromsning i handeln. Det kan ha konjunkturella förklaringar då exempelvis investeringar som är handelsintensiva kan ta fart igen efterhand som den ekonomiska
tillväxten ökar. Men med en snabbt åldrande befolkning i världen, höga skuldnivåer, politisk osäkerhet och mycket
annat som skapar tröghet kan det ta tid för investeringarna att komma tillbaka. På medellång sikt förefaller därför ett
kraftigt konjunkturellt uppsving i världshandeln mindre troligt.
Dessutom kan tillväxten i handeln också ha dämpats av Kinas omviktning från investerings- till konsumtionsdriven
tillväxt och av ett generellt globalt skifte från varor till tjänster. Överflyttningen av ekonomisk aktivitet från etablerade
ekonomier till tillväxtekonomier, som tenderar att vara mindre handelsintensiva, kan också vara en faktor bakom
den minskade handeln relativt BNP. De nämnda utvecklingstendenserna är i all väsentlighet strukturella och kan
inte förväntas bromsas upp eller reverseras under den närmaste framtiden.
Andra strukturella faktorer har också haft en viktig roll i de senaste årens nedgång i handeln. Den friare handel som
inleddes med skapandet av WTO, där Kina senare blev medlem, och som följdes upp med en fördjupad integration
på EU:s inre marknad och tillkomsten av större frihandelsavtal som NAFTA har ersatts av en smygande protektionism. Övertygelsen om nyttan av frihandel luckras upp och handelsmotståndet ökar hos några av de större utvecklade ekonomierna.
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Som det ser ut just nu är det osannolikt att Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) som berör USA
och EU eller Trans-Pacific Partnership (TPP) mellan 12 ekonomier i Asia-Pacific-området kommer att genomföras.
Dessutom kan det heller inte uteslutas att redan etablerade handelsregler och avtal som NAFTA kan komma att
påverkas. Frågor såsom om Storbritannien får behålla tillgången till EU:s inre marknad efter Brexit och hur dess
handelsrelationer till EU och andra länder kommer att utvecklas är alltjämt obesvarade och är också ett hot mot
frihandeln.
Försvagningen av globala värdekedjor (GVC:s) ger också en sämre handelstillväxt. Integreringen av tillväxtländerna
- särskilt Kina - i världsekonomin, samt framsteg inom transport och kommunikationer, borttagande av handelshinder och därigenom lägre kostnader för handeln stimulerade utvecklingen av GVC:s. Men processen med uppdelning
av produktion över gränser har saktat in de sista tio åren. OECD bedömer att USA och Japan minskat sitt deltagande i GVC:s med 20 resp. 10 procent mellan 2010 och 2015. Utvecklingen kan bero på mindre tydliga kostnadsbesparingar i handeln, stigande arbetskraftskostnader på viktiga tillväxtmarknader, en avstannande takt i frihandelsarbetet och en ökande protektionism och möjligen också naturliga mognadsprocesser för befintliga GVC:s.

Den globala handeln kommer troligtvis att återhämta sig något när den globala tillväxten tar fart igen och tillväxtländerna blir rikare. Men det är mindre troligt att de höga siffrorna från före kraschen kommer tillbaka - siffror som
mestadels gick att koppla till engångshändelser (som en integration av världsekonomin och fler frihandelsavtal) och
som inte går att upprepa. Vi kanske till och med får se en minskande handel framöver, farhågor som stärks av en
starkare protektionistisk retorik och fler handelsbegränsande åtgärder.
Protektionistiska åtgärder kan leda till handelskrig, vilket inte bara försvagar handeln utan även minskar den globala
tillväxten inklusive incitament för investering och innovation. Det kan också leda till en ökad arbetslöshet. Enligt
Peterson Institute for International Economics skulle ett handelskrig till följd av protektionistiska åtgärder från USA:s
sida (strafftullar, utträde ur WTO, upplösning av NAFTA) till och med kunna skapa en recsssion i USA och kosta
miljoner amerikaner deras jobb. En sådan utveckling skulle tveklöst få globala återverkningar. Brist på ledarskap i
frihandelsvänlig riktning är en annan negativ aspekt av ett USA som vänder sig inåt. Kina skulle troligtvis stödja en
ökad frihandel i Asien men på grund av den svaga köpkraften i tillväxtländerna skulle åtgärderna få en begränsad
påverkan på ekonomin globalt.
Små öppna ekonomier med minskande befolkningar (som till exempel de baltiska länderna) skulle drabbas allra
mest av ökade protektionistiska åtgärder. Sådana länder kan inte förlita sig på inhemsk efterfrågan för att driva
tillväxten utan det kräver extern efterfrågan, särskilt vad gäller export. Handelshinder skulle skada tillväxtförutsättningarna för denna typ av länder i mycket större utsträckning än för länder som kan växa via en stimulerad inhemsk
efterfrågan.
Att vända sig inåt skulle inte hjälpa de utsatta arbetarna utan det skulle bara medföra att kakan att dela blir mindre.
Den bästa vägen att gå är att övertyga väljarna om fördelarna med frihandel genom att vinsterna sprids till fler och
att de som förlorar på den kompenseras. Det är den stora utmaningen för beslutsfattarna i världen under kommande
år.
Laura Galdikienė

Färdigställd: januari 19, 2017, 08:42 Vänligen se ansvarsbegränsning i slutet av dokumentet, Distribuerad: januari 19, 2017, 09.30

Sida 23 av 37

Macro Research – Swedbank Economic Outlook

Tillväxtmarknaderna: Utvecklingen spretar
Vi räknar med att se större variationer än vanligt i utvecklingen på tillväxtmarknaderna
under 2017. Råvarubaserade ekonomier som Ryssland och Brasilien kommer att gynnas av högre råvarupriser, medan Kina och andra länder som har stora handelsöverskott mot USA kan få problem med ett protektionistiskt USA. Dess ekonomiska politik
och utrikespolitik är förmodligen de faktorer som kommer att få störst betydelse framöver. Effekterna kommer dock att ta sig skilda uttryck och bli olika kännbara. Sanktionerna mot Ryssland kan trappas ned medan Kina kan drabbas av direkta handelshinder
som tullar eller indirekta sanktioner genom att produktion flyttas hem till USA. Att de
amerikanska räntorna väntas stiga och dollarn stärkas brukar bli ett hinder för tillväxten i många tillväxtmarknadsländer och gör det helt klart svårare för Kina att kontrollera renminbin. För Kinas regering blir det också en stor utmaning att stimulera tillväxten efter överhettningen på fastighetsmarknaden i fjol. Vi räknar dock med att Kina ska
hitta sätt att stabilisera tillväxten inför kommunistpartiets kongress i höst. Brasiliens
tillväxtutsikter ser lite ljusare ut efter uppgången för råvarupriserna. Tillväxten i Indien
kommer att hämmas av regeringens korruptionsbekämpning, där gamla sedlar byts ut
mot nya. Åtgärden kommer dessutom i ett läge där investeringsökningen redan är svag
och en trög implementering av strukturreformer.

Kina: Nya utmaningar för den ekonomiska politiken
Stora utmaningar att stabilisera tillväxten och att ersätta bostadsmarknaden
som motor

Under 2016 hade tillväxten stöd från finanspolitisk stimulans, goda kreditmöjligheter och en
svagare valuta. Deflationstrycket försvagades när både producentpriser och råvarupriser
bottnade under fjolåret och nu stiger med runt 5 procent i årstakt. Det är en välkommen nyhet
för kinesiska företag eftersom det stärker deras vinstmarginaler och gör att de reala lånekostnaderna minskar. BNP-tillväxten i fjol drevs framförallt av den starka utvecklingen på fastighetsmarknaden. Regeringen började fasa ut stödet till bostadsmarknaden i höstas och vidtog
åtgärder för att kyla ner marknaden när priserna steg för snabbt. Incitamenten för bilköp upphörde också i december. Vi tror att det blir en stor utmaning för regeringen att stabilisera
tillväxten framöver och stimulera övriga sektorer så att dessa kan ersätta bostadsmarknaden
som viktigaste tillväxtmotor. En ökning av exporten skulle kunna göra en del av det jobbet.
Men trots att valutan försvagades med 5,5 procent i handelsviktade termer under 2016 har
exporten inte återhämtat sig. Vi tror därför att försvagningen av renminbin kommer att fortsätta
tills exporten hunnit stärkas. Stabil tillväxt kommer dock att vara en viktig prioritering under
2017 inför kommunistpartiets nittonde kongress som ska hållas i höst, och politikerna kommer
att göra vad de kan för att uppnå en tillväxt på runt 6,5 procent innan dess. Vi tror därför att
finanspolitiken kommer att vara fortsatt expansiv, med fokus på investeringar i infrastruktur. Vi
har sänkt vår tillväxtprognos för 2017–2018 eftersom reformarbetet går för sakta och den
nuvarande politiken, där man ömsom bromsar och ömsom stimulerar ekonomin, börjar förlora
sin verkan. En ökad utlåning kommer även framöver att spela en avgörande roll för att stimulera tillväxten. Det gör att oron över skulderna dröjer sig kvar, men konsekvenserna kan skjutas på framtiden så länge Kina har tillräckliga redskap och valutareserven för att klara ekonomiska störningar. En starkare dollar och förväntade räntehöjningar i USA sätter press på
renminbin. Det här är ett dilemma för kinesiska beslutsfattare. Kinas ekonomi skulle gynnas
av lägre räntor, men lägre räntor skulle samtidigt öka utflödet av kapital och pressen på valutan. Och om valutan försvagas ännu mer mot dollarn kan det få USA:s regering att införa
handelshinder mot Kina. Donald Trump sa under sin presidentvalskampanj att han skulle
införa tullar på kinesisk import till USA och beteckna Kina som valutamanipulatör. Vi tror dock
att oron för detta är överdriven eftersom det skulle kunna bli startskottet för ett handelskrig
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som skulle skada inte bara Kina utan hela världen och få negativa följder för den amerikanska
ekonomin och sysselsättningen. Risken för att relationen mellan de båda länderna försämras
lär dock finnas på radarn en tid framöver. Tills vidare kommer Kina att skärpa kapitalkontrollen
för att hindra den utländska valutareserven från att tömmas för snabbt.

Indien: Motvind på kort sikt
Antikorruptionsåtgärderna
sammanfaller med försämrad investeringstillväxt

I november i fjol kom Indiens regering med det överraskande beslutet att 86 procent av alla
pengar som är i omlopp ska bli ogiltiga. Vi har sedan dess justerat ner vår tillväxtprognos
eftersom sedelbytet kraftigt kommer att hämma den inhemska efterfrågan. Regeringens strategi för att bekämpa korruptionen kommer att påverka konsumtionen starkt negativt eftersom
landets ekonomi är väldigt kontantbaserad. Färska enkäter visar att framtidstron i tillverkningsindustrin har försämrats. Åtgärden kommer dessutom vid en tidpunkt då investeringsökningarna mattats av till följd av svagare kredittillväxt. Momsreformen tycks dessutom ta längre
tid än planerat och riskerar att förlora en del av sin effekt genom att undantagen ser ut att bli
fler än planerat. De långsiktiga effekterna är positiva eftersom större delar av ekonomin formaliseras. Statens skatteintäkter kommer också att öka framöver. Men regeringen kommer
förmodligen ha begränsad förmåga att genomföra nya reformer. Det är mycket möjligt att
stödet för makthavande Indiska folkpartiet (Bharatiya Janata Party, BJP) kommer att försvagas efter avmonetariseringen. I så fall blir det svårare för BJP att få majoritet i överhuset,
vilket behövs för att få igenom nya reformer. Detaljhandelssektorn drabbas hårt av sedelbytet
och det är ytterligare ett skäl för oppositionen att försena genomförandet av den nya momslagen. Vi tror att regeringen kommer att stimulera ekonomin med expansiv finanspolitik framöver. Tillsammans med styrräntesänkningar kommer det att stabilisera tillväxten under 2017.

Brasilien: Gynnas av räntesänkningar
Ekonomin stabiliseras tack
vare högre råvarupriser och
räntesänkningar

Brasilien har officiellt varit i recession sedan andra kvartalet 2014. Tillväxten har stabiliserats
på låga nivåer, delvis tack vare stöd från högre råvarupriser. Politiskt har det gjorts vissa
framsteg. I fjol tog regeringen till exempel ett viktigt steg mot budgetkonsolidering genom
beslut om ett tak för de offentliga utgifterna. För att det ska fungera måste dock även socialförsäkringssystemet reformeras. Socialförsäkringskostnaderna står för runt 40 procent av
regeringens utgifter och ökar snabbt i takt med att befolkningen åldras. Därför kommer det att
bli svårt att klara utgiftstaket utan att minska underskottet på socialförsäkringsområdet, och
det är en mycket känslig fråga politiskt. Samtidigt är tillväxten väldigt svag och situationen på
arbetsmarknaden blir allt sämre. Hög arbetslöshet och många jobb som försvinner medför
politiska risker och kommer att göra det svårt för regeringen att besluta om och genomföra
viktiga reformer. Hushållens konsumtion försvagas till följd av stigande arbetslöshet, svag
köpkraft och tuffa lånevillkor. Utlåningsökningen har tappat fart sedan 2013 och sedan i somras har utvecklingen varit negativ. Både reallöner och försäljningssiffrorna i detaljhandeln har
minskat sedan slutet av 2014. Konsumentprisinflationen föll kraftigt i fjol och därmed finns det
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utrymme för nödvändiga räntesänkningar framöver. Det skulle vara positivt för efterfrågan i
landet. Aktiviteten i industrin har stabiliserats, men på en mycket låg nivå. Vi räknar med att
räntesänkningar och stigande råvarupriser ska ge stöd åt en fortsatt stabilisering av tillväxten.
Den politiska risken förblir dock hög eftersom förtroendet för regeringspolitikerna är i botten.

Ryssland: Dämpad återhämtning om inte sanktionerna hävs
Inköpschefsindex tyder på
förstärkning och breddning
av återhämtningen, men
blek tillväxt om 1,5% till
2,0% under 2017 och 2018

Återhämtningen börjar så sakta få fäste. Så som ofta är fallet i konjunkturcykler släpar arbetsmarknaden efter, och både disponibla realinkomster och försäljningen i detaljhandeln är
fortfarande runt 5 procent lägre än för ett år sedan. Hushållen är väldigt försiktiga (bankinlåning var exempelvis 14,6 procent högre i oktober 2016 än samma månad året innan), men
utlåningen till privatpersoner har börjat öka igen och det talar för att nedgången för handeln
snart bottnar. Inköpschefsindex har stigit kraftigt på sistone och speglar ökade förväntningar
på att återhämtningen ska bli både bredare och starkare. Årstakten för de fasta bruttoinvesteringarna kommer sannolikt stiga redan i början av 2017. Inflationen sjönk till 5,4 procent i
december. Det borde få Rysslands centralbank att återuppta sina räntesänkningar, så att
räntan som nu ligger på 10 % sänks till 8 % före slutet av 2017 och 6,5 procent före utgången
av 2018. Därmed sjunker finansieringskostnaderna.
Oljepriset väntas stiga och det borde göra att rubeln stärks till en kurs på 55 rubel/dollar i
slutet av 2017 och 49 i slutet av 2018, vilket är något mer än vi räknade med i vår tidigare
prognos. Budgetunderskottet knaprar på reservfonden, men finanspolitiken är fortfarande
ganska restriktiv och är i sig inte ohållbart. Som ett led i privatiseringen av statliga företag
såldes en andel på 19,5 procent i Rosneft i slutet av fjolåret. Mycket kring affären har dock
hållits hemligt, så det är oklart om den verkligen kommer att stärka den federala budgeten och
leda till bättre bolagsstyrning. Med nuvarande förutsättningar håller vi fast vid vår BNPprognos och räknar alltså med en nedgång på 0,5 procent 2016 och en måttlig tillväxt på
1,5 procent respektive 2 procent 2017 och 2018.

Rysk BNP och rubeln skulle
få en skjuts om sanktioner
lyftes, men osäkerheten är
stor huruvida detta sker.

Både Rysslands BNP och rubeln kan stärkas ytterligare om sanktionerna från väst hävs, men
utsikterna är fortfarande osäkra. Eftersom inga framsteg gjorts i förhandlingarna om Minskavtalet har EU förlängt sina sanktioner mot Ryssland till mitten av 2017. USA har utökat sina
sanktioner (bland annat efter påståenden om att Ryssland lagt sig i det amerikanska presidentvalet), men de är riktade mot enskilda personer och har därmed ingen större negativ
inverkan på ekonomin. Som vi skrev i vår novemberrapport är det högst sannolikt att USA
lägger om sin politik och häver sanktionerna i början av året. Det verkar som om sanktionerna
befinner sig på sin striktaste nivå för närvarande, men vi antar att USA kommer att påbörja att
lyfta sina sankotioner och EU bara delvis förlänger sina. Det kommer i så fall inte att betyda
några stora ekonomiska vinster för Ryssland eftersom de mest kännbara sanktionerna (rörande finansmarknaderna och tekniksektorn) sannolikt kommer att finnas kvar under prognosperioden. I gengäld lär Ryssland gradvis och selektivt häva sina sanktioner mot väst
under 2018, men det kommer inte att ge Baltikums exportföretag något större stöd.
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Norden: Tillväxten stabiliseras
Ekonomiska data tyder på att Nordens ekonomier står stadigare, men riskernapå de
väldigt starka norska och danska bostadsmarknaderna kvarstår. Den finska ekonomin
återhämtade sig starkt förra året då den drevs av en stigande inhemsk efterfrågan men
det blir svårt att hålla farten uppe de närmaste två åren. I Danmark har tidigare tillväxtsiffror reviderats upp, och efter en svacka under 2016 förväntas aktiviteten öka igen
under 2017 och 2018. Norsk ekonomi gynnas av de högre oljepriserna men Norges
bank låter räntan ligga för att balansera riskerna i finanssektorn och stötta en alltjämt
svag ekonomi.

Norge: Ekonomin har vänt
Fastlands-Norges tillväxt är
fortsatt svag

Tillväxten i den norska ekonomin är fortsatt måttlig men det ändrar inte på det faktum att en
vändning kunde ses tidigare i år. För landet som helhet bekräftar aktuella data att arbetslösheten toppat ur och inte längre ökar. Skillnaden mellan olje- och icke oljeregioner är fortsatt
stora, men för landet som helhet förefaller ett bakslag i den aktuella trenden avlägsen. Vi
förväntar oss att BNP-tillväxten för fastlands-Norge ökar till 1,5 procent nästa år, det vill säga
en fördubbling jämfört med 2016, när motvinden från fallande oljeinvesteringarna avtar .

Oljerelaterad arbetslöshet
stiger inte länge

Oljepriset har stigit ytterligare de senaste månaderna (även mätt med den starka USA-dollarn)
och det blir alltmer tydligt att en ombalansering av oljemarknaden äger rum. Vi räknar med att
oljepriset stiger ännu mer de närmaste åren eftersom det skarpa fallet i oljeinvesteringarna
indikerar ett tydligt produktionsbortfall för konventionell olja. För att anpassa oljemarknaden
på medellång sikt måste investeringarna upp, vilket borde innebära något högre priser än
idag. Vi är inte desto mindre medvetna om att stora delar av oljeprisuppgången redan är
inprisad på marknaden. Vi noterar också att utforkningssaktiviteten på den norska kontinentalsockeln verkar stabiliseras under året, vilket antyder att flera nya oljefält kan förväntas vara
lönsamma på eller omkring nu gällande oljeprisnivåer och det stärker oss i vår uppfattning att
ett genombrott i oljeinvesteringarna nu är nära. Vi räknar med att oljerelaterad industriproduktion stabiliseras i början på nästa år och att personalnedskärningarna avtar .

Privatkonsumtion ökar,
efterfrågan på bostäder
stiger kraftigt

Inga fler räntesänkningar

Efterfrågan från hushållen kan förväntas öka i år allteftersom konsumentförtroendet stiger och
inflationen minskar. Varukonsumtionen har legat still under den aktuella nedgången men
konsumtionen av tjänster har hela tiden hållits uppe och efterfrågan på bostäder har stärkts.
Bostadspriserna har skjutit i höjden i Osloområdet från redan höga nivåer och prisstegringar
syns nästan överallt. Vi räknar med en intensiv period av bostadsbyggande åtminstone fram
till dess att bostadspriserna slutar öka. När bostadsbyggandet ökar så pass kraftigt som de
gjorde förra året ökar risken för en överhettningskrasch där priserna faller först och efterhand
även byggandet. Toppen kan ha nåtts när fler bostäder färdigställts och räntorna börjat stiga,
kanske i början av 2018.
Norges Bank lät som väntat räntan ligga still i december trots lite sämre än prognostiserade
ekonomiska utfall. Norges Bank signalerar att oron för oljeprisnedgången avtagit relativt oron
för finansiell instabilitet. Vi anser att Norges Bank gjort rätt och vi räknar inte med några fler
sänkningar av styrräntan (som nu ligger på 0,5 procent) i nuvarande konjunkturcykel. När vi
ser framåt finns det väldigt lite manöverutrymme för Norges Bank. En räntehöjning skulle
troligtvis kräva en kraftig nedgång i arbetslösheten, något som kommer att ta sin tid. Som vi
ser det kommer Norges Bank inte att höja räntan bara för att kyla ner bostadsmarknaden och
inflationen är i snabbt avtagande. Vi ser inga räntehöjningar från Norges Banks sida förrän
2018.
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Danmark: Ekonomin går starkt, även när vi ser framåt
Tidigare utveckling inte
så dåligt som befarat

Tillväxt i linje med
potential

En tydlig revidering uppåt av BNP-siffrorna för tidigare år har gett en mer positiv bild av hur
den danska ekonomin har utvecklats. En tillväxt på 1,6 procent under 2015 (ska ställas mot
en tidigare estimat på 1,0 procent) speglar den starka arbetsmarknad under senare år vilket
visar att produktivitetsutvecklingen inte varit så dyster som tidigare antagits. Det var främst
betalningsbalansen som reviderades så att man numera tar hänsyn till s.k. merchandising
(varor som inte korsar den danska gränsen). Förutom detta har arbetsmarknaden gått bra och
realinkomsterna har stigit på grund av den nedtryckta inflationen.
Vi bedömmer att tillväxten under kommande år stiger sig från 1,1 procent 2016. Mot bakgrund
av en allt starkare hushållskonsumtion, stödd av ökad sysselsättning och stigande löner,
bedömmer vi att tillväxten ökar till mellan 1,5 och 2 procent de närmaste två åren. Faktum är
att bristen på kvalificerad arbetskraft riskerar att hämma tillväxten samtidigt som den via ett
tryck uppåt på lönerna urholkar den externa konkurrenskraften. På medellång till lång sikt
förväntas arbetskraften krympa i storlek och vara klart mindre än i grannländerna Sverige och
Norge. Det är osäkert huruvida den svaga regeringen klarar att genomföra planerna på strukturreformer och begränsa de offentliga utgifterna. Dessutom utgör bostadspriserna och hushållens skuldnivåer en signifikant risk för ekonomin och priserna i Storköpenhamn har passerat de nivåer som nåddes före kraschen 2008-2009. De externa riskerna består i huvudsak av
efterverkningarna av Brexit; Storbritannien är en av Danmarks viktigaste handelspartners.

Finland: Bättre, men fortsatt trögt
Privatkonsumtion och investeringar driver tillväxten

Under 2016 återhämtade sig tillväxten i Finland starkt (+1,4 procent) främst beroende på
privat konsumtion och investeringar. Förbättrat konsumentförtroende, en stabiliserad arbetsmarknad, låg inflation och låga finansieringskostnader låg bakom konsumtionsuppgång. Investeringstillväxten drevs mestadels av byggsektorn. Gapet mellan löner och produktivitetstillväxt har minskat vilket gett en bättre konkurrenskraft på kostnadssidan. Men exporttillväxten
har varit svag och företagens exportförväntningar föll rejält förra året.

BNP-tillväxt förväntas sakta
ner 2017 och 2018, samtidigt som finanspolitiken blir
stramare

För 2017 och 2018 förväntas privatkonsumtion och investeringar sakta in medan exporttillväxten inte kommer att räcka till för att hålla tillväxten uppe. Vi räknar därför med att tillväxten
minskar till 0,9 procent för 2017 och till 1,0 procent för 2018. Konsumtionen saktar in på grund
av en svag uppgång i inflationen och dämpade löneavtal. Investeringarna hålls tillbaka då
byggandet bedöms ha toppat. Förbättrade utsikter hos viktiga handelspartners kommer att ge
en ökad exporttillväxt. Produktiviteten kommer endast att öka långsamt även om löneavtalen
håller nere lönekostnaderna och bidrar till att hålla konkurrenskraften uppe. Trots skattesänkningar bidrar de pågående ekonomiska reformerna till en gradvis minskning av det statliga
budgetunderskottet; statsskulden förväntas dock öka. Offentliga investeringar väntas växla
ner betydligt under 2017 och även något under 2018 beroende på besparingsåtgärderna.
Statsutgifterna kommer av samma skäl inte heller att växa.
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Estonia: grab the opportunities and grow!
2016 was already the second year of decelerating economic growth (1.2%) in Estonia.
However, there is no reason for concern, as the expected recovery of investments and
better outlook for foreign demand will push GDP growth to 2.2% in 2017 and 2.8% in
2018. At the same time, inflation is already gathering pace and is expected to pick up
sharply this year, whereas wage pressures will persist.
Despite the GDP slowdown, 2016 marked a
positive turnaround in
several economic indicators

Despite the slowdown of GDP growth, several economic indicators actually improved in
Estonia in 2016. Export growth accelerated and industrial output volume gradually in-creased.
Estonian exporters continued to look for new markets: in only four European countries out of
ten did Estonian enterprises increase their exports the most. Economic sentiment indicators
have improved and, with the accelerating pace, the credit portfolio of enterprises has
increased. The nonperforming loans’ ratio is declining, which proves that enterprises can
service their liabilities well. At the same time, nonfinancial corporations’ profits have declined
for three years and their investments for four years in a row. The share of labour costs in
corporations’ turnover has risen to its highest level of the post-2009-crisis years, endangering
their competitiveness.

In 2017-2018 exports will
continue to grow and
investments are expected to
recover

The average import demand of Estonia’s major trade partners is expected to improve in 2017;
this will create more favourable export opportunities for Estonian enterprises. At the same
time, the transit sector may suffer a new setback, if Russia redirects its transit of fertilisers
from Estonia to Russian cargo ports. Export prices and producer prices are recovering and
this will contribute to a rise in turnover and lessen the negative impact of rising labour costs on
enterprises’ financial situation. We expect that in 2017 investments will recover. Households
will continue to contribute robustly, with their investments in dwellings, and, in the State
Budget 2017, the government has already promised to increase substantially public
investments with the help of the EU structural funds assigned to Estonia. Nonfinancial
corporations’ investments are expected to increase modestly, as well, along with the
improving export possibilities, gradually rising capacity utilisation, and strengthening
sentiment. In the second half of 2017, Estonia will assume the Presidency of the Council of
the EU. Besides growth in public sector expenditures, this period is expected to contribute
additionally to several activities in the services’ sector, primarily in accommodation, catering,
transport, conference services, media, and ITC.

Inflation expected to pick up
in 2017

In 2017, inflation in Estonia is expected to accelerate to around 3%, due to more expensive
commodities, and to new rounds of excise tax hikes on alcohol, tobacco, and fuels. The
growth of wage earners’ purchasing power is expected to slow dramatically in 2017, as
nominal growth of wages will be slower and prices will rise, after a three-year break. This, in
turn, will hold back household consumption. At the same time, the rise in pensions and family
benefits, as well as the low-wage income tax returns, will support household spending. In
2018, the average gross wage will grow even less than in 2017, but a substantial increase in
nontaxable income (for the majority of wage earners, from 15% of the average gross wage in
2016 to 40% in 2018) will push the growth of the average net wage up by 9% in real terms in
2018. This, in turn, will boost household consumption, again.

People with disabilities
forced to look for jobs

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 suitable jobs, the unemployment rate is expected to grow.
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Latvia: growth is picking up
Despite the massive drop in gross fixed capital formation, the economy seems to have grown
by a not-that-bad 1.6% in 2016. Recent data hint that the low point is past and growth is to
pick up from here, driven by the EU funds’ inflows and a stronger credit cycle. Investments
will soon rebound, supporting job creation, wage growth, and consumption, and pushing
GDP growth to about 3% per annum in 2017-2018. Exports will benefit from a cyclical upswing
in the advanced economies. Structural policies are back in focus, with changes in the tax
code to be drafted in the spring.

The low point is past. After
growing 1.6% in 2016, GDP
is to expand by 2.9% in 2017
and 3.1% in 2018

Unemployment rate will fall
below 8% in 2018, pushing
up wage growth and consumption

Structural policies back in
focus; education reform is
stepped up and changes in
tax code to be drafted this
spring

Third-quarter annual GDP growth has been revised down to a flimsy 0.3% (from 0.8%), which
seems to have been the low point of 2016. October, November, and preliminary indications of
December data on retail, industrial output, and exports hint that growth must have picked up
in the last quarter, and we estimate the economy to have expanded by 1.6% in 2016. The
past year was marked with a deep recession-type drop in activity--close to 20%--in gross fixed
capital formation and the construction sector. Spillovers to the rest of the economy, though
small, did keep unemployment elevated and must have held down the speed of wage growth
and consumption by weighing down on confidence. But now the tide has turned.
The signing of contracts for the EU fund’s projects has sped up (to about 30% of the EUR 4.4
billion package assigned for the 2014-2020 period, from just 8.4% in late 2015), with about
EUR 650 million, or 2.6% of GDP, scheduled to flow into the economy in 2017. From the low
base of 2016, we expect gross fixed capital formation this year to grow by double digits and
move construction back to growth. Construction employment expectations in the past few
months have been steadily rising. Russia will keep redirecting its foreign trade flows away
from the Latvian ports, but these plans are less aggressive than earlier thought: the target
date to cease oil product exports in 2018 remains, but the target for the rest of exports is to
cut the share of third-countries’ ports from the current 9.1% to below 5% of all Russian foreign
trade by 2030, rather than to stop them fully by 2020. Thus, the hit to transit volumes and
employment will be smaller. Hence, with job creation reviving in construction and spilling over
to other domestic demand sectors, the stronger growth outlook for Europe and, thus, more
jobs in the export sectors, combined with less job loss in transit, will push the unemployment
rate down faster--below 8% already in 2018. Lower unemployment will strengthen pressures
on nominal gross wages, which we forecast to rise from just above 4% last year to 5.5-6.5% in
2017-2018. Inflation is picking up as domestic factors (driven by the warmer labour market)
are now joined by external factors--the euro is weaker and commodity prices are rising. Yet,
incomes will rise faster and push household consumption up by a robust 4% per year. With a
stronger cyclical upswing in export markets, export volumes will expand, though wage growth
will put rising pressure on competitiveness. Overall, GDP is forecast to expand by 2.9% in
2017 and 3.1% in 2018, which is twice as fast as last year.
The credit cycle has turned up for corporates, but households are unlikely to hit positive
numbers before 2018. Leverage levels are very low, though the credit flow is likely to remain
timid due to low and inelastic demand (i.e., cautiousness to invest) and truncated supply (i.e.,
lending is not accessible to those in the shadow economy due to opaque financial flows). If
the government were to speed up structural improvements, credit could lift GDP growth
towards 4% or more. The period of low growth has put structural policies back in focus:
education reforms are stepping up, tax code changes are to be drafted in the spring, and
health care and regional reform are likely to be next in line. Structural improvements are the
only way to sustainably push growth above a mediocre 2.5-3%, but it will be a tough uphill
struggle. It is still too early to make the call. As before, the key negative risks to the outlook
relate to weak external demand, global policy uncertainty, and geopolitical tensions.
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Lithuania: wages grow, people leave
After an estimated 2.0% growth last year the Lithuanian economy is expected to accelerate to 2.8% in 2017, before easing to 2.5% in 2018. Temporary factors, such as shrinking inventories, contracting public investments, and a poor crop harvest, are unlikely
to drag down on growth this year. However, a jump in inflation, weaker wage growth,
and shrinking employment will dent consumption. Exports will accelerate somewhat,
but cost competitiveness has been eroded and the era of rapid growth is behind us.
Most sectors and households would agree that 2016
was a good year

2016 was a good year for most sectors and households. Only the agriculture and construction
sectors contracted last year – the former due to a lousy crop harvest, which shrank by onetenth, and the latter due to shrinking public investments in infrastructure. The value added in
most other sectors grew by some 3%, and retail and wholesale trade increased by around
5%. This is not unexpected, as household consumption, which increased by 5.6%, contributed
almost three-fourths of total GDP growth last year.

The average wage has increased, but not all have felt
that

Households enjoyed an average wage growth of 7.7% in 2016, while in the private sector
wages increased by some 9%. Of course, the average wage is a bit like the average temperature in a hospital – it does not tell us much about the situation in different wards and beds.
Minimum wage earners could not complain – their income increased by 17% in 2016, unless,
of course, they lost some of their unofficial pay (some data seem to be pointing to just that).
This year, their wages may not rise, but the nontaxable income threshold has increased by
55% (from EUR 200 to EUR 310 per month). The additional nontaxable income threshold for
each child in a family has also increased (from EUR 120 to EUR 200). Unfortunately, most
public sector employees have not seen wage increases in years, and many earn just slightly
above the minimum wage (even those with higher education). On top of that, regional inequalities are huge and do not seem to have declined.

Emigration has unexpectedly increased again, and
employment has probably
peaked

One of the most worrying recent trends – again – was emigration. After declining steadily for
three years, it increased by 21.6% in 2015 and by 14.5% in 2016 – despite higher wages and
more job vacancies. Most of the increase in emigration was among males, and especially the
ones aged between 15 and 24. Employment in “male sectors,” such as transportation, construction, and agriculture, has recently declined somewhat. As to the younger emigrants, it is
possible that some of them had already left in the past but did not register their emigration
until conscription was reintroduced in 2015. In 2016, some may have been encouraged to
register their emigration following the Brexit referendum.
Employment increased by some 24,000, or 1.8%, last year, and unemployment declined by
more than a percentage point, to 8.0%. Alas, growth in employment slowed at the end of
2016, and we estimate that, despite the rising labour force participation rate, it will start shrinking this year. There will be plenty of jobs, but not enough people to take them.
In addition, we will see slightly slower wage growth – 6.5% and 6.0% this year and the next,
respectively – while inflation will accelerate to 3.0%. Thus, we forecast that household consumption growth will ease to 3.5% in both 2017 and 2018. However, investments, after stagnating in 2016, are expected to increase by 7% this year, thanks mainly to rising public investments, but also due to a faster distribution of EU funds

Price growth will start to
bite, but investment growth
will resume

As with the global environment, positive and negative risks are balanced. We expect only a
slight increase in export growth, but the euro area, and even Russia, could become a positive
surprise during the next two years. However, the risk of global trade wars is also
uncomfortably large (exports make up some 80% of the Lithuanian GDP). Medium- and
longer-term prospects will largely depend on policy and reforms implemented by the new
government, which, so far, has been quite enthusiastic and, in most cases, looking in the right
direction.
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Prognostabeller
I.

Global konjunktur
Swedbank globala BNP prognos1/ (årlig förändring i %)
2015

2016p

2017p

2018p

USA

2,6

1,6

(1,5)

2,3

(2,0)

1,9

(1,8)

EMU länder

1,9

1,7

(1,6)

1,6

(1,5)

1,4

(1,4)

Tyskland

1,5

1,8

(1,7)

1,6

(1,4)

1,2

(1,1)

Frankrike

1,2

1,1

(1,2)

1,3

(1,2)

1,5

(1,5)

Italien

0,6

0,9

(0,8)

0,6

(0,6)

0,7

(0,7)

Spanien

3,2

3,3

(3,2)

2,7

(2,5)

2,2

(2,2)

Finland

0,2

1,4

(0,9)

0,9

(0,8)

1,0

(1,1)

Storbritannien

2,2

2,0

(2,1)

1,5

(1,4)

1,2

(1,3)

Danmark

1,6

1,1

(1,0)

1,5

(1,7)

1,8

(1,9)

Norge

1,0

0,7

(0,7)

1,5

(1,5)

2,0

(2,0)

Japan

1,2

1,0

(0,8)

0,9

(1,0)

0,7

(0,6)

Kina

7,2

6,6

(6,6)

6,3

(6,5)

6,2

(6,5)

Indien

7,2

6,8

(7,1)

7,0

(7,0)

7,6

(7,7)

Brasilien

-3,8

-3,5

(-3,3)

0,2

(0,3)

1,9

(1,6)

Ryssland

-3,7

-0,5

(-0,5)

1,5

(1,5)

2,0

(2,0)

Global BNP i PPP 2/

3,2

3,1

(3,1)

3,4

(3,3)

3,3

(3,3)

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

Källor: IMF och Swedbank.

Ränte- och valutaprognos (%)
Utfall Prognos
2016
Styrräntor
Federal Reserve, USA

17-jan

2017
30 jun

2017
2018
31 dec 30 jun

2018
31 dec

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

Europeiska centralbanken

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

Bank of England

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Norges Bank

0,50

0,50

0,50

0,75

1,00

Bank of Japan

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

Statsobligationsräntor
Tyskland 2-årig

-0,75

-0,55

-0,45

-0,20

0,20

Tyskland 10-årig

0,28

0,40

0,60

0,95

1,20

USA 2-årig

1,15

1,50

1,80

2,10

2,30

USA 10-årig

2,32

2,60

2,80

3,00

3,10

Växelkurser
EUR/USD

1,07

1,02

1,06

1,06

1,08

USD/CNY

6,9

7,1

7,2

7,2

7,3

EUR/NOK

9,98

8,85

8,75

8,70

8,70

USD/JPY

114

121

122

118

115

EUR/GBP

0,87

0,87

0,90

0,87

0,85

USD/RUB

59

57

55

52

49

Källo r: M acro bo nd o ch Swedbank.
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II.

Sverige
Makroekonomiska nyckeltal 1/
2015

2016p

2017p

2018p

Real BNP (kalenderkorrigerad)

3,8

3,2

2,6

2,4

Industriproduktion

3,9

2,0

2,4

2,9

KPI, årsgenomsnitt

0,0

1,0

1,8

2,2

KPI, dec-dec

0,1

1,7

1,7

2,6

KPIF, årsgenomsnitt 2/

0,9

1,4

1,8

1,7

0,9

1,9

1,5

1,7

0,8

1,0

1,3

1,0

-0,35

-0,50

-0,50

0,00

Arbetslöshet, % av arbetskraften

7,4

6,9

6,6

6,6

Antalet sysselsatta

1,4

1,6

1,6

1,1

Nominella timlöner, totalt

2,4

2,5

3,0

3,3

16,3

16,0

15,9

16,2

Real disponibelinkomst

2,5

2,9

1,8

2,1

Bytesbalans, % av BNP

5,4

4,9

4,8

5,1

KPIF, dec-dec

2/

Arbetskraften
Riksbankens reporänta (dec)

Hushållens sparkvot, % av disponibelinkomsten

Finansiellt sparande i offentlig sektor, % av BNP

0,3

1,0

0,1

-0,3

Offentliga sektorns skuld (Maastricht), % av BNP

43,9

41,2

39,2

37,5

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

2,7

2,1

(2,4)

2,1

(1,9)

1,8

(1,5)

Offentliga konsumtionsutgifter

2,5

3,6

(3,9)

2,0

(2,4)

1,8

(1,7)

Fasta bruttoinvesteringar

7,0

6,8

(7,3)

4,0

(3,5)

3,3

(3,2)

näringsliv exkl. bostäder

6,6

3,8

(6,0)

2,5

(2,2)

2,6

(2,3)

offentliga myndigheter

-0,5

5,9

(3,9)

5,2

(5,0)

5,3

(5,6)

bostäder

16,1

18,0 (14,4)

7,5

(6,3)

3,8

(4,1)

Lagerinvesteringar

1/

2015

0,3

0,3

(0,0)

Export av varor och tjänster

5,6

3,2

(2,6)

3,7

(3,3)

3,6

(3,1)

Import av varor och tjänster

5,5

4,3

(4,7)

3,8

(3,6)

3,5

(3,1)

BNP

4,1

3,3

(3,0)

2,4

(2,2)

2,3

(1,9)

BNP, kalenderkorrigerad

3,8

3,2

(2,8)

2,6

(2,5)

2,4

(2,0)

Inhemsk slutlig användning 1/

3,5

3,5

(3,8)

2,4

(2,4)

2,1

(1,9)

-0,3 (-0,7)

0,1

(0,0)

0,2

(0,1)

Nettoexport

1/

0,3

-0,2 (-0,1)

0,0 (-0,1)

1/ B idrag till B NP -tillväxten.
No vember 2016 pro gno serna i parentes

Källo r: SCB o ch Swedbank.

Källo r: SCB o ch Swedbank.
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III.

The Estonian Outlook
ESTONIA: Key economic indicators, 2015-2018

1/

2015
Real GDP grow th, %

2016e

2017f

2018f

1.4

1.2

(1.3)

2.2

(2.4)

2.8

(2.5)

Household consumption

4.6

4.0

(3.8)

3.2

(3.0)

3.8

(3.0)

Government consumption

3.4

1.4

(0.5)

3.0

(2.0)

2.0

(2.0)

Gross fixed capital formation

-3.4

-1.0

(2.0)

5.0

(6.5)

4.5

(5.0)

Exports of goods and services

-0.6

4.0

(2.6)

3.5

(3.6)

3.7

(3.7)

Imports of goods and services

-1.4

5.6

(4.6)

5.0

(5.0)

4.5

(4.5)

-0.5

0.1

(0.1)

3.0

(2.6)

2.7

(2.4)

6.2

6.9

(6.9)

7.5

(7.2)

7.7

(7.5)

2.6

0.8

(0.9)

-0.2

(-0.2)

-0.1

(-0.1)

7.4

(7.5)

2.2

(2.5)

8.7

(2.1)

Consumer price grow th, %
Unemployment rate, %

2/

Change in employment, %
Real net monthly w age grow th, %

8.0

Nominal GDP, billion euro

20.2

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

-2.1

3.7

(2.4)

4.5

(4.1)

5.3

(5.2)

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

-3.1

4.1

(3.4)

5.5

(5.5)

6.1

(6.1)

Balance of goods and services, % of GDP

4.1

3.9

(3.4)

3.2

(2.4)

2.4

(1.7)

Current account balance, % of GDP

2.2

2.2

(1.1)

1.5

(0.2)

0.7

(-0.6)

Current and capital account balance, % of GDP
FDI inflow , % of GDP
General government budget balance, % of GDP

3/

General government debt, % of GDP

20.8 (20.9)

21.8 (21.9)

23.0 (23.0)

6.5

5.4

(3.1)

4.8

(2.2)

3.2

(0.4)

-2.9

3.4

(3.8)

3.7

(3.7)

3.9

(3.9)

0.1

0.2

(0.3)

-0.6

(-0.6)

-0.4

(-0.2)

10.1

9.4

(9.4)

10.5 (10.2)

10.9 (11.0)

1/ Nov ember 2016 f orecast in parenthesis
2/ According to Labour Force Surv ey
3/ According to Maastricht criterion

IV.

The Latvian outlook
LATVIA: Key economic indicators, 2015-2018

1/

2015
Real GDP grow th, %

2016e

2017f

2018f

2.7

1.6

(1.6)

2.9

(2.6)

3.1

(2.9)

Household consumption

3.5

3.5

(3.5)

3.5

(3.5)

4.2

(4.0)

Government consumption

3.0

1.6

(1.5)

3.0

(3.0)

3.0

(3.0)

Gross fixed capital formation

2.8

-20.0 (-11.0)

12.0

(8.0)

Exports of goods and services

2.6

2.5

(2.5)

4.0

(4.0)

4.0

(3.7)

Imports of goods and services

2.1

3.8

(3.8)

6.0

(6.0)

6.5

(6.5)

0.2

0.1

(0.0)

2.5

(2.5)

2.0

(2.0)

Consumer price grow th, %
Unemployment rate, %

2/

10.0 (10.0)

9.9

9.7

(9.5)

8.5

(8.7)

7.9

(8.3)

Change in employment, %

1.3

-0.2

(0.2)

0.6

(-0.2)

0.7

(0.2)

Real net monthly w age grow th, %

7.5

4.0

(5.0)

2.9

(2.9)

4.4

(3.4)

Nominal GDP, billion euro
Exports of goods and services (nominal), % grow th
Imports of goods and services (nominal), % grow th

24.3

24.8 (24.8)

2.1

0.1

(0.4)

26.0 (26.0)
4.5

(5.0)

27.5 (27.3)
5.6

(5.7)

0.8

-2.7

(-0.9)

7.7

(8.1)

8.1

(8.6)

Balance of goods and services, % of GDP

-1.1

0.6

(-0.3)

-1.2

(-2.1)

-2.6

(-3.8)

Current account balance, % of GDP

-0.8

1.0

(0.5)

-0.6

(-1.3)

-1.9

(-3.1)

Current and capital account balance, % of GDP

2.0

2.1

(1.6)

1.9

(1.2)

0.3

(-0.9)

FDI inflow , % of GDP

2.8

0.8

(0.8)

2.3

(2.7)

2.4

(2.8)

General government budget balance, % of GDP 3/

-1.3

-0.9

(-0.9)

-1.0

(-1.1)

-1.1

(-1.1)

General government debt, % of GDP

36.3

40.0 (39.7)

38.3 (40.8)

37.0 (41.3)

1/ Nov ember 2016 f orecast in parenthesis
2/ According to Labour Force 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, %

2016e

2017f

2018f

1.8

2.0

(2.0)

2.8

(2.8)

2.5

(2.5)

Household consumption

4.1

5.6

(5.5)

3.5

(3.5)

3.5

(3.5)

Government consumption

0.9

1.1

(1.5)

2.0

(2.0)

1.0

(1.0)

Gross fixed capital formation

4.7

0.0

(4.0)

7.0

(7.0)

6.0

(6.0)

Exports of goods and services

-0.4

3.0

(5.0)

5.0

(6.0)

4.5

(5.5)

Imports of goods and services

6.2

2.0

(4.0)

6.0

(7.0)

5.5

(6.5)

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

-0.9

0.9

(1.0)

3.0

(3.0)

2.5

(2.5)

9.1

8.0

(8.0)

7.4

(7.4)

7.2

(7.2)

Change in employment, %

1.2

1.8

(1.9)

-0.2

(-0.4)

-0.2

(-0.4)

Real net monthly w age grow th, %

6.0

7.2

(7.1)

4.7

(4.7)

3.2

(3.2)

Nominal GDP, billion euro

37.3

38.5 (38.5)

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

-4.3

0.0

(1.0)

7.0

(8.0)

6.0

(6.5)

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

-1.2

-2.7

(-1.5)

9.0

(9.5)

7.0

(7.5)

Balance of goods and services, % of GDP

-0.7

1.4

(1.2)

0.0

(0.2)

-0.7

(-0.5)

Current account balance, % of GDP

-2.3

0.0

(-0.6)

-0.7

(-0.5)

-1.4

(-1.2)

Current and capital account balance, % of GDP

0.7

1.3

(1.0)

1.5

(1.7)

1.6

(1.8)

FDI inflow , % of GDP
General government budget balance, % of GDP 3/

2.3

0.0

(0.5)

1.0

(1.0)

1.0

(1.0)

-0.2

0.0

(0.0)

-0.8

(-0.8)

-0.5

(0.5)

General government debt, % of GDP

42.7

40.0 (39.9)

40.6 (40.6)

43.1 (43.5)

42.7 (42.7)

38.9 (39.0)

1/ Nov ember 2016 f orecast in parenthesis
2/ According to Labour Force 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 USAbaserad 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.

För viktiga upplysningar i USA, hänvisas till:
http://www.swedbanksecuritiesus.com/disclaimer/index.htm
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till “relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera
utifrån eller lita på detta dokument. Endast “relevanta personer”
får ges tillgång till och delta i de investeringar eller investeringsaktiviteter som nämns i detta dokument.
Med “relevanta personer”, avses personer som:

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

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

Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i
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

Färdigställd: januari 19, 2017, 08:42 Vänligen se ansvarsbegränsning i slutet av dokumentet, Distribuerad: januari 19, 2017, 09.30

Sida 37 av 37

