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LEDARE OCH SAMMANFATTNING

Politisk osäkerhet bakom global avmattning
Tillväxten i världsekonomin tappar fart. Den stora frågan 2019 är hur kraftig
inbromsningen blir och vad regeringar och centralbanker kommer att göra
för att motverka avmattningen i den globala ekonomin. Vi räknar med att
nedgången blir förhållandevis mild och hanterbar. Centralbankerna kommer
att gå försiktigt fram och på så vis motverka de negativa effekterna av den
rådande politiska osäkerheten. Riskerna i prognosen är dock på nedsidan.
Länder med svaga politiska rättigheter dominerar världsekonomin
Det övergripande scenario vi räknar med är en mild och hanterbar inbromsning i världsekonomin. Vi vill
samtidigt understryka att osäkerheten i prognosen är större än under de senaste åren. Riskerna finns
främst på nedsidan, men det finns även några på uppsidan. Försiktiga centralbanker och oväntat stora
finanspolitiska stimulanser kan ha en mer stabiliserande inverkan på global tillväxt än vi förutsett. Några
politiska osäkerhetsfaktorer kan också försvinna. Om ovissheten kring Brexit och handelskonflikten mellan USA och Kina får ett slut kan det exempelvis återställa hushållens och företagens framtidstro snabbt.
Huvudriskerna finns dock på nedsidan. Grafen nedan bygger på data från Freedom House om politiska
rättigheter i olika länder och visar att det har skett ett paradigmskifte i makten över världsekonomin.
Trettio år efter Berlinmurens fall går trenden inte längre i riktning mot ökad frihet och demokrati. Den
snabba tillväxten i Kina och framstegen för andra tillväxtmarknader där politiska rättigheter har en svag
ställning har förskjutit makt från Europa och USA till mindre demokratiska länder. Med Donald Trump i
Vita huset är det också osäkert hur globala konflikter ska lösas. Därför kommer oron på finansmarknaderna att fortsätta den närmaste tiden. I det nya politiska klimatet är det dessutom mindre troligt att vi
får se en bra hantering av klimatrelaterade risker, som till exempel ökad förekomst av extremväder.

De senaste årens politiska osäkerhet orsakar svagare tillväxt
Politisk osäkerhet och dåliga politiska beslut börjar till sist ta ut sin rätt på världsekonomin. Under 2017
och 2018 ökade den globala tillväxten tack vare stimulans från centralbanker, konjunkturuppgång och i
USA:s fall finanspolitiska stimulansåtgärder. Marknaderna uppträdde som om ekonomin vore immun mot
upptrappade spänningar i den internationella handeln, en normalisering av ränteläget i USA och stökiga
Brexitförhandlingar. Det gjorde uppvaknandet i slutet av 2018 desto abruptare. Börserna föll, räntedifferenserna mellan länder vidgades och konsumenternas framtidstro fick sig en knäck. 2019 har börjat
svagt, men det finns positiva tecken som tyder på att arbetsmarknaderna står emot konjunkturnedgången och att finansmarknaderna, åtminstone för tillfället, håller på att stabiliseras.
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Fortsatt stark statistik från USA och Euroområdet
Högkonjunkturen i USA mognar när den nu går in på det tionde året med tillväxt sedan finanskrisen.
Arbetsmarknaden är stark och inflationen måttlig, vilket gör att Federal Reserve (Fed) kan fortsätta att
försiktigt höja styrräntan under det närmaste året. Vi räknar med att den amerikanska styrräntan höjs
två gånger i år. Tillväxten kommer att mattas av jämfört med i fjol, men hamnar ändå på runt 2 procent.
Avmattningen i euroområdet blir kraftigare än i USA, trots att konjunkturen inte är lika mogen. Den
politiska osäkerheten har slagit hårdare mot företagens och konsumenternas förtroende. Dessutom har
exporten mattats av på grund av svagare efterfrågan från Kina och andra tillväxtmarknader. Även detta
år dämpas tillväxten av politisk osäkerhet kring Brexit, den italienska politiken, handelsförbindelserna
mellan USA och EU samt valet till EU-parlamentet. Tillväxten kryper därför ner mot 1 procent under 2019.
Utvecklingen på tillväxtmarknaderna spretar. I Kina sker en inbromsning eftersom USA:s handelstullar
skadar exporten. Försvagningen i Kina dämpar den ekonomiska utvecklingen på många tillväxtmarknader
som är starkt beroende av investeringar och efterfrågan från Kina, i synnerhet grannländer i Asien och
vissa länder i Afrika. Men det finns stora skillnader mellan olika tillväxtländer. I Brasilien och Indien förväntas en uppgång och prognosen för Ryssland pekar på att tillväxten ligger kvar på knappt 2 procent.
De nordiska och baltiska länderna har ett bra utgångsläge och bra verktyg för att motverka den globala
avmattningen. Budgetsituationen är god och arbetsmarknaderna starka. Tillverkningsindustrin i dessa
länder är alltid känslig för en global nedgång men visar än så länge prov på en god motståndskraft.
På sidorna 6–10 redogör vi närmare för de faktorer som främst driver utvecklingen i både avancerade
ekonomier och tillväxtekonomier. Utvecklingen i Sverige behandlas på sidorna 11–13 och Norden och
Baltikum på sidorna 14–19.
I ett fördjupningsavsnitt på sidan 22 diskuterar vi Sveriges nya regering och vilken finanspolitik vi kan
förvänta oss samt hur den påverkar utsikterna för svensk ekonomi. I ett annat fördjupningsavsnitt, på
sidan 24, belyser vi risker som kan utlösa en recession. Slutligen fördjupar vi oss i hur centralbankerna
reagerar på klimatrelaterade risker på sidan 26.

Swedbanks globala BNP-prognos1/
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USA – på toppen av konjunkturen
Tillväxten i USA har varit stark de senaste kvartalen, men mycket talar för en
inbromsning framöver. Tilltagande lönetillväxt och svagt stigande inflation
bidrar till att Federal Reserve (Fed) väntas höja räntan två gånger i år.
USA tappar fart framöver
Tillväxten har varit god under de senaste kvartalen och flertalet ekonomiska indikatorer talar för en
fortsatt expansion, trots en nedgång för de framåtblickande indikatorerna för industrin. Det finns tecken på att konjunkturen ligger nära den här cykelns topp, men vi tror att högkonjunkturen håller i sig året
ut. Investeringsökningarna har slagit av på takten på sistone och vi räknar med att investeringsaktiviteten avtar när räntorna fortsätter att krypa uppåt. Nedstängningen av delar av statsapparaten lär dämpa
tillväxten under första kvartalet i år, men vi bedömer effekterna som övergående.
Konsumtionen väntas fortsätta att stötta den ekonomiska tillväxten, med stöd av en stark arbetsmarknad, starka hushållsförväntningar och ökad lönetillväxt. Bristen på arbetskraft inom vissa områden blir
ännu tydligare framöver eftersom arbetsmarknadsdeltagandet förblir i stort sett oförändrat samtidigt
som sysselsättningen stiger. Inflationen ligger nära målet på 2 procent, med stöd av lönetillväxten.
I skrivande stund ses ingen lösning på handelskonflikten med Kina, men uttalanden från båda sidor tyder
på att tullarna inte kommer att höjas ytterligare. Fed höjde sin styrränta fyra gånger under 2018 och
kommer att fortsätta höjningarna i år, om än i måttligare takt. Med ett stigande inflationstryck och
förbättrade utsikter för en lösning på handelskonflikten med Kina räknar vi med att styrräntan höjs två
gånger i år och att dessa höjningar blir de sista i den här räntecykeln.

Vi räknar med en tydlig avmattning i den amerikanska ekonomin under 2020. Vid det laget har konjunkturuppgången blivit den längsta som någonsin har uppmätts. Tillväxten kommer att dämpas av den
ökande bristen på arbetskraft, de penningpolitiska åtstramningarna, det ökade kostnadstrycket och det
faktum att effekterna av den senaste tidens expansiva finanspolitik klingar av. Å andra sidan är sannolikheten för en lösning på handelskonflikten med Kina nu större. Det kan bidra till att konjunkturuppgången blir längre än förväntat, eller åtminstone till att handelskriget inte skapar fler nedåtrisker för den
amerikanska tillväxten på medellång sikt.
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Europa – mot mediokra tider
Tillväxten i euroområdet tappade fart under 2018. Sviktande global
efterfrågan och politisk osäkerhet kommer fortsätta att kasta grus i
det ekonomiska maskineriet. Den brittiska soppan har försämrats efter
alltför många inblandade kockar och troligtvis lär Brexit-förhandlingarna
förlängas. Trots oro och lägre tillväxt i euroområdet kommer inflationen
att krypa uppåt, vilket får den Europeiska centralbanken (ECB) att höja
räntan.
Euroområdet
Den ekonomiska utvecklingen i euroområdet i fjol gjorde många besvikna. Året inledde starkt, vilket
ökade förväntningarna på en fortsatt god BNP-tillväxt. Förhoppningarna grusades dock snabbt av nya
data som gång på gång visade att läget var sämre än man trott. BNP-utvecklingen tappade styrka, i synnerhet mot slutet av året. Enligt vår uppskattning mattades tillväxten av till 1,8 procent under helåret
2018. Både Italien och Tyskland gick in i en kraftig svacka under andra halvåret. Även i Frankrike försämrades det ekonomiska läget avsevärt mot årets slut, delvis som en följd av de gula västarnas protester.
Hittills har avmattningen i euroområdet främst berott på att exportökningen försvagats. Efter att ha
legat på 5,4 procent under 2017 minskade exportökningen till ett genomsnitt på 3,4 procent under
de tre första kvartalen i fjol. Svaga siffror från tillverkningsindustrin visar att exporten sannolikt har
bromsat in ännu mer mot slutet av året. Försvagningen kan åtminstone delvis förklaras av faktorer på
utbudssidan, som tydliga kapacitetsbegränsningar och EU:s nya utsläppsregler som har fått biltillverkare att tillfälligt dra ner på produktionen. Även den dämpade globala efterfrågan spelar roll. På sistone har
industrins orderingång och orderstockarna från exportmarknaden minskat, medan andelen företag som
ser efterfrågan som en produktionsbegränsande faktor har ökat något.

Vi bedömer att åtminstone några av de tillfälliga faktorer som höll nere exporttillväxten förra året kommer att klinga av redan i år. Till exempel väntas europeiska biltillverkare anpassa sig till det nya regelverket och öka produktionen. Redan nu märks tecken på att produktionsförväntningarna i fordonsindustrin
är på väg att repa sig. Samtidigt gör dock faktorer som minskad efterfrågan från omvärlden (ex. Kina och
USA), risken för upptrappade handelskonflikter och risker förknippade med Brexit att möjligheterna till
en kraftigt ökad exporttillväxt är klart begränsade. Osäkerhet lär också hämma investeringsviljan.
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Medan euroländernas exportföretag förbereder sig på tuffa tider ser utsikterna för hushållens konsumtion ganska positiva ut. Arbetslösheten sjönk till 7,9 procent i november och under det tredje kvartalet
låg löneökningarna på 2,5 procent i årstakt – den högsta nivån på ett decennium. Även om den positiva
utvecklingen på arbetsmarknaden kommer att dämpas något under prognosperioden, kommer löneökningar, lägre oljepris och något lägre skatter att bidra positivt till hushållens disponibla inkomster.
Förutsatt att konsumenternas framtidstro håller i sig borde det kunna göra dem mer köpsugna. Men som
siffror från Frankrike visat efter de gula västarnas protester kan framtidstron slå om i en handvändning.
Arbetskraftsbrist och goda löneökningar kommer att leda till något högre inflation. På så sätt får ECB
stöd för att överge sin negativa insättningsränta, om än något senare och i långsammare takt än vi
tidigare trott. Vi tror nu att den första höjningen av insättningsräntan görs i december i år, varpå både
styr- och insättningsräntan höjs i mars 2020. För att de penningpolitiska åtstramningarna inte ska bli
för kraftiga lär ECB dock återigen erbjuda lån till banker till en väldigt förmånlig ränta under lång tid.

Storbritannien – brexitförhandlingarna når sitt crescendo
Turerna kring Brexit sätter sin tydliga prägel på ekonomin. Undersökningar visar att ovissheten hämmar
investeringar och nyanställningarna väntas komma av sig. Förtroendeindikatorer pekar på en avmattning i slutet av 2018 som fortsätter in på det här året. Både hushåll och företag har blivit mer pessimistiska om framtiden. Exempelvis noterade en indikator över hushållens förtroende den lägsta nivån
på över fem år och flera företags ekonomichefer uppger att Brexit är den största riskfaktorn för deras
bolag just nu.

Hur det än går i förhandlingarna kommer den brittiska ekonomin inte att drabbas av härdsmälta. Arbetsmarknaden är stark och inflationen kommer att stabiliseras i närheten av inflationsmålet. Styrräntan är
fortfarande låg och budgetbalansen har förbättrats. Omständigheterna kring utträdet kommer dock att
påverka den ekonomiska inbromsningens längd och djup. Det politiska läget i Storbritannien var kaotiskt
i höstas, så det kommer att bli svårt att slutföra förhandlingarna i tid. I vår prognos räknar vi med att
EU-utträdet försenas, vilket orsakar en stor osäkerhet under stora delar av 2019. Vi räknar inte med
ett avtalslöst utfall och utesluter inte möjligheten att Storbritannien till sist faktiskt stannar kvar i EU.
Sammantaget väntas tillväxten bromsa in under kommande år och de flesta riskerna är på nedsidan.
Bank of England väntas lämna sin penningpolitik oförändrad tills läget klarnar och under 2019–2020
väntas bara en räntehöjning per år.
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Tillväxtmarknaderna – politik i vågskålen
Trots en fortsatt hög risknivå ser utsikterna för tillväxtmarknaderna
(EM) inte alltför dystra ut. Handelssamtalen mellan USA och Kina har
gett intryck av viss optimism. US-dollarns förstärkning, som tyngt
många EM-ekonomier, har avtagit då Federal Reserve (Fed) mjuknat
i sin kommunikation gällande framtida räntehöjningar. Därtill tycks
råvarupriserna ha stabiliserats och kapitalutflöden från EM-ekonomierna ha
mattats av. De större EM-länderna väntas fortsatt lämna ett stadigt bidrag
till den globala tillväxten, men Kina ger skäl till oro.
Risknivån fortsatt hög i flera länder
Den breda oron för tillväxtmarknaderna som bredde ut sig 2018 har mattats något. Flera tillväxtvalutor
har återhämtat sig och ränteskillnaderna mellan amerikanska och tillväxtländers statsobligationer har
minskat. Börserna är dock fortsatt skakiga. Efter flera rejäla räntehöjningar har inflationen i Turkiet mattas av och den turkiska liran har börjat stärkas. Tillväxten har dock saktat ned ytterligare och expansiv
finanspolitik har bedrivits för att dämpa avmattningen. Turkiets relation till USA är dessutom fortfarande
ansträngd. Samtidigt drar sig investerare ur Mexiko på grund av det osäkra politiska klimatet och ur Sydafrika på grund av svag tillväxt, vilket signalerar om att risknivån är fortsatt hög.

Kinas tillväxt dämpas på grund av handelskonflikten
Den kinesiska ekonomin växte 6,6 procent förra året, vilket understiger tillväxten 2017, men överstiger
regeringens mål på 6,5 procent. Under 2019–2020 räknar vi med att avmattningen tilltar och att den
årliga tillväxten blir omkring 6 procent. Nettoexporten kommer fortsatt att hämma tillväxten då USA:s
handelstullar får full effekt. Hushållen kommer fortsatt att iaktta försiktighet, vilket redan syns i en
minskad detaljhandels- och bilförsäljning samt en svalare fastighetsmarknad. Medan konsumtionen
avtar hålls tillväxten sannolikt uppe av offentliga utgifter och möjligen även av näringslivets investeringar. Expansiva åtgärder har införts för att motverka inbromsningen av konjunkturen. Fler åtgärder
har kommunicerats, vilket tyder på att avmattningen är större än vad tillväxtsiffrorna visar. Dessutom
har inflationen varit måttlig och understigit centralbankens mål, något som därmed ger ytterligare stöd
till ekonomin.
Handelsspänningarna har tyngt de kinesiska börserna som föll nästan 30 procent förra året. De resultat
som uppnåtts i handelssamtalen mellan USA och Kina då tidsfristen för vapenvilan i handelskriget löper
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ut blir därför viktiga. Om USA anser att Kinas eftergifter är tillräckliga så väntas handelskriget inte eskalera ytterligare när tidsfristen löper ut den 2 mars. Kina har redan gjort vissa eftergifter i form av sänkta
tullar på amerikanska varor och i mars väntas ett avtal om ytterligare sänkta importtullar och möjligen
ökad marknadsåtkomst för amerikanska företag. Gällande immateriella rättigheter, och förmånsbehandlingen av Kinas statligt ägda företag, väntas ytterligare förhandlingar äga rum. Samtidigt ökar spänningarna runt Sydkinesiska sjön, vilket medför ytterligare risker på nedsidan.

Indiens ekonomi färgas av vårens val
Tillväxten återvände 2018 och bars upp av ökade offentliga utgifter inför det allmänna valet i april–maj
i år. De ökade utgifterna har föranletts av ett försök att locka till sig väljare då stödet för regeringen
minskat. Under 2019–2020 räknar vi med att tillväxten ökar marginellt pådrivet av den finanspolitiska
stimulansen. Dessutom kommer den nya centralbankschefen sannolikt att vara mer samarbetsvillig med
regeringen i leveransen av en mer expansiv penningpolitik i närtid – något som den senaste tidens låga
inflation lämnar utrymme för. På sistone har emellertid det sittande regeringspartiet sett sitt stöd falla
då stödet istället ökat för regionala partier, som sannolikt blir vågmästare i det kommande valet. Därför
hämmas sannolikt tillväxten på medellång sikt av en svagare minoritetsregering.
Oron kring skuggbanksektorn har ökat till följd av att ett av landets största statliga infrastrukturbolag,
en viktig investerare, har visat tecken på svaga finanser. Det kommer troligen att påverka likviditet,
räntor och investeringar framöver. Positivt är dock att ett lägre oljepris i närtid kommer att stärka
både bytesbalansen, rupien och tillväxtutsikterna då landet är en nettoimportör av olja. Dessutom har
US-dollarns förstärkning minskat, vilket minskar bördan av stora utlandslån i dollar.

Brasiliens tillväxt gynnas av reformer
Tillväxten backade första halvåret 2018 då de globala råvarupriserna föll. I tredje kvartalet återvände
tillväxten drivet av investeringar, medan konsumtionen dämpades och utrikeshandeln fortsatt tyngde. Vi
räknar med att tillväxten ökar under 2019–2020 då den nya presidenten gör framsteg med att få igenom
pensionsreformen i nationalkongressen. Tilliten för presidentens förmåga att få igenom marknadsvänliga
reformer är hög, vilket noterats i flertalet förtroendeindikatorer. Med viktiga reformer på plats kan den
höga offentliga skulden, som delvis finansieras av utländska lån, börja falla. Utmaningarna med att få
igenom pensions- och andra budgetreformer i kongressen är dock stora. Om presidenten inte lyckas göra
framsteg med reformerna kan marknadssentimentet försämras och tillväxten påverkas negativt.
Det är möjligt att de globala priserna på vissa primära råvaror, exempelvis socker och sojabönor, kan stiga, vilket skulle höja exporten. Samtidigt är det viktigt att väga detta mot de försämrade tillväxtutsikterna hos viktiga handelspartners, exempelvis flera länder i euroområdet. Dessutom är arbetslösheten
fortfarande hög, reallöneökningarna små och detaljhandelns försäljning har mattats av. Detta tillsammans med eventuellt lägre pensioner kommer sannolikt att dämpa konsumtionen, som därför endast
marginellt väntas bidra till tillväxten framöver.

Ryssland kan möta ytterligare sanktioner
Ekonomin beräknas ha vuxit med 1,7 procent förra året. Konsumtionen tappade fart då reallönerna föll
tillbaka och en svag rubel drev upp inflationen. Mot slutet av 2018 noterades dock ett tillfälligt uppsving
i detaljhandeln inför momshöjningen på 2 procentenheter i januari i år. Men då hushållsförtroendet blir
allt sämre, inflationen stiger och de reala disponibla inkomsterna sjunker, kommer konsumtionstillväxten
att vara svag under 2019. Exporttillväxten har också mattats av. Lägre oljepriser kommer sannolikt
att hämma både oljeproduktionen och dess export. Även investeringsnivån är sårbar men de offentliga
investeringarna kommer att få stöd från infrastruktursatsningar de kommande åren. Vi bedömer att tillväxten blir 1,5 procent i år och 1,8 procent år 2020. Risken för nya tillväxtdämpande sanktioner är stor, i
synnerhet från USA, men i nuläget är det svårt att förutse när och hur dessa kan införas. Centralbanken
har höjt styrräntan två gånger sedan september 2018 för att stärka rubeln men i år förväntas inga fler
räntehöjningar. Rubeln kommer nu att förbli svag på kort sikt men stärks sedan gradvis.
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Sverige – det våras för finanspolitiken
Konjunkturen är på väg mot det sämre men nedgången väntas bli förhållandevis mild. Arbetsmarknaden hålls uppe väl och inflationen förväntas
ligga nära målet under hela prognosperioden. Detta driver Riksbanken till
att höja räntan några gånger. Den nytillträdda regeringen bör nu använda
finanspolitiken mer för att stötta ekonomin.
En snäll nedgång
Svensk ekonomi har bromsat in på flera fronter. Tillväxten i exporten och hushållens konsumtion,
vanligtvis två viktiga drivkrafter i ekonomin, har dämpats påtagligt under senare tid. Därtill går investeringarna i näringslivet trögt, inte minst bostadsinvesteringarna som faller i snabb takt. Indikatorerna för
ekonomin spretar något men pekar inte mot att en vändning till det bättre är nära förestående. Generellt
sett är indikatorerna för tillverkningsindustrin och varuexporten dystra medan indikatorer för tjänstesektorn är något ljusare.
Vi justerar ned tillväxtprognosen och räknar nu med att BNP ökar med 1,3 procent 2019 och 1,8 procent
2020. Nedgången bedöms bli mild och hanterbar. De lägre tillväxttalen bör ses mot bakgrund av att
konjunkturen mognat efter flera år med hög tillväxt. Konsumtions- och investeringsbehoven i offentlig
sektor är fortsatt stora, vilket hjälper till att hålla uppe tillväxten i hela ekonomin.
Arbetsmarknaden är fortsatt stabil. Den lägre tillväxten leder dock till att antalet sysselsatta och
antalet arbetade timmar bedöms öka långsammare framöver. Det innebär att antalet sysselsatta som
andel av befolkningen och arbetslösheten planar ut. Trots det till synes höga resursutnyttjandet har
löneökningarna inte tilltagit. I fjol uppgick de uppskattningsvis till 2,5 procent, vilket är marginellt högre
än avtalade löneökningar. Det innebär att löneglidningen, det vill säga löneökningar utöver avtal, lyser
med sin frånvaro. Viss löneuppgång syns i offentlig sektor där också arbetskraftsbristen rapporterats
vara som högst. Nästa stora avtalsrunda, vilken äger rum i början av 2020, borde generera något högre
löneökningar.
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Riksbanken vill nå noll
Riksbanken är för närvarande avvaktande. Efter höjningen av styrräntan i december signalerade banken
att nästa räntehöjning dröjer till andra halvåret 2019. Vi bedömer att det finns en önskan hos en majoritet i direktionen om att lämna negativa räntor. Det innebär att nästa räntehöjning kan materialiseras
även om inflationsutsikterna i sig inte skulle motivera en höjning. I detta avseende tycks det som en
något ändrad reaktionsfunktion från Riksbanken där faktiskt inflationsutfall minskat något i betydelse.
Nästa räntehöjning bedömer vi kommer i september, vilket är i linje med Riksbankens egen prognos.
Räntehöjningar därutöver väntas däremot i större utsträckning, återigen, bero på inflationsutvecklingen framöver. Vi räknar med att inflationen kommer att fortsätta att ligga relativt nära målet under
nästa år. Det motiverar Riksbanken till två höjningar, vilket lämnar styrräntan på 0,5 procent vid slutet
av 2020. Vi bedömer att det är mer sannolikt med färre höjningar än fler.

Inflation nära mål
Under senare tid har inflationen legat nära målet på 2 procent. Detta beror dock i hög utsträckning på
tillfälligheter såsom stigande energipriser och den svaga kronan. Den underliggande inflationen (KPIF
exkl energi) är alltjämt låg. Framöver räknar vi dock med att den underliggande inflationen stiger något,
trots inbromsningen i ekonomin. Det förklaras av att resursutnyttjandet bedöms ligga kvar på en hög
nivå och att detta med viss fördröjning leder till ett högre kostnads- och inflationstryck.
Därtill väntas inflationen hållas uppe av vissa tillfälliga effekter såsom miljöskatter samt högre livsmedelspriser. Det finns också tecken på tilltagande hyreshöjningar. Sammantaget räknar vi med att inflationen kommer att pendla mellan 1,5 procent och något över 2,0 procent under prognosperioden, vilket är
något över den genomsnittliga inflationen under de senaste 20 åren.

Ny regering och finanspolitik
Efter utdragna förhandlingar lyckades Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet behålla regeringsmakten. De två regeringspartierna slöt tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet nyligen den
så kallade januariöverenskommelsen, eller 73-punktersprogrammet. Även om regeringen är densamma
väntas politiken ta en ny, mer liberal, riktning då regeringen inte längre är beroende av Vänsterpartiets
stöd i budgetarbetet.
Överenskommelsen spänner över många områden och innehåller en del inledande steg för reformer på
viktiga områden. Det gäller bland annat inom bostads-, infrastruktur- och skattepolitiken med bland annat sänkt skatt på inkomster och grön skatteväxling. Tillsammans med den redan beslutade M-KD-bud-
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geten, innebär överenskommelsen även skattelättnader för hushållen och mer resurser till det offentliga. Sammantaget bedömer vi att finanspolitiken lyfter BNP med 0,3–0,5 procent under 2019 och 2020.
(Se även fördjupningen på sida 22).
Inriktningen på den ekonomiska politiken bli därmed svagt expansiv, vilket innebär att finanspolitiken
stöttar ekonomin under 2019 och 2020. Överskottet i de offentliga finanserna väntas sjunka till 0,3
procent både 2019 och 2020, från cirka 1,1 procent år 2018. Det offentliga sparandet väntas alltså ligga
nära överskottsmålet på 1/3 procent av BNP över en konjunkturcykel.
Vi bedömer att det nu är ett bra tillfälle att bedriva en mer expansiv finanspolitik och att det dessutom
finns utrymme till att stimulera ytterligare om ekonomin bromsar in snabbt. Det skulle också ge Riksbanken en större möjlighet att höja reporäntan till positivt territorium. Samtidigt bör inte det stabiliseringspolitiska argumentet för finanspolitiken vägas alltför tungt då det primära syftet med den ekonomiska
politiken och reformerna är att förbättra ekonomins funktionssätt på sikt.

Bostadsmarknaden – minskat byggande men stabila priser
Bostadspriserna väntas framöver utvecklas stabilt. Efterfrågan hålls uppe av fortsatt låga räntor och av
hushållens goda finansiella ställning. Antalet bostäder som är till salu är fortsatt högt, vilket kan pressa
priserna i närtid. Det lägre bostadsbyggandet medför dock att utbudet begränsas, vilket ger stöd till priserna på medellång sikt. Prognosen utgår ifrån att hushållen inte belastas med ytterligare kreditrestriktioner eller med minskade ränteavdrag under 2019 och 2020.
Trots att bostadspriserna har visat på en stabil utveckling under det senaste året utgör bostadsmarknaden alltjämt en risk för svensk ekonomi. Stämningsläget bland byggbolag inriktade på bostäder är
fortsatt dämpat och bostadsinvesteringarna väntas minska med cirka 10 procent i år. Vi räknar dock med
att den stabila prisutvecklingen, i kombination med ett fortsatt stort behov av bostäder, så småningom
kommer att leda till att byggbolagen gradvis ökar investeringarna igen.

Skev riskbild
Vi bedömer att riskerna för en mer negativ utveckling överväger de positiva riskerna. Det finns en risk
att den globala industrikonjunkturen bromsar in kraftigare än prognoserat, vilket skulle medföra en
markerad nedgång i svensk export. En kraftigt försämrad global konjunktur skulle även kunna leda till
ytterligare press på världens börser, vilket i sin tur lär tynga hushållens konsumtion och näringslivets
investeringar.
Sammantaget skulle ekonomin kunna stagnera eller till och med minska, vilket skulle få negativa konsekvenser på arbetsmarknaden och de offentliga finanserna. Positivt är att Sverige har goda möjligheter
att stötta en kraftig konjunkturnedgång med finanspolitiken. Samtidigt skulle ett sådant scenario med
stor sannolikhet också leda till lägre räntor, bland annat genom stöd från Riksbanken, vilket vidare skulle
bidra till att mildra nedgången.
Bostadspriserna styrs i hög grad av kostnaden för boendet, det vill säga bostadsräntan, och priserna
skulle därför – möjligen något kontraintuitivt – få stöd vid ett försämrat konjunkturläge. Risken för
svensk bostadsmarknad ligger snarast i att ränteuppgången under 2019 och 2020 underskattas av
hushållen, vilket skulle kunna sätta nedåttryck på bostadspriserna igen när kostnaden för boendet ökar.
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Norden – 2019 blir ett bra år
Norge ser ut att få en gynnsam utveckling i år, delvis tack vare en markant
ökning av oljeinvesteringarna. Resursutnyttjandet stiger och lönetillväxten ökar, vilket ger Norges Bank skäl att fortsätta höja räntan. Även i Danmark fortsätter den ekonomiska expansionen med stöd från både ökade
investeringar och stigande hushållskonsumtion. Framöver väntas dock
tillväxten avta något. I Finland har de senaste tre årens konjunkturuppgång
tappat fart. Arbetsmarknaden har visserligen förbättrats, men det finns
fortfarande stora strukturella problem.
Norge
Den norska ekonomin är fortfarande stark och enkätsvar från de företag och organisationer som ingår
i Norges Banks regionala nätverk pekar på en BNP-tillväxt på närmare 3 procent framöver. De svaga
BNP-siffrorna för andra och tredje kvartalet i fjol berodde till stor del på tillfälliga faktorer, och underliggande momentum bör vara mellan 2,5–3 procent. Sysselsättningen ökar kraftigt, kapacitetsutnyttjandet stiger och den norska kronan är fortsatt svag. Under de närmaste åren väntas löneökningarna bli
något högre och det kommer att ge stöd åt hushållens konsumtion.
Bostadsmarknaden har stabiliserats under de senaste månaderna, vilket minskat nedsidesriskerna i ekonomin. Att antalet bostadsaffärer återigen ökar understryker att det finns en stark efterfrågan bland
hushållen. Investeringarna i oljesektorn tar fart och den senaste tidens skakiga utveckling för oljepriset
bör få en begränsad effekt på investeringsplanerna. Det markanta uppsvinget för oljeinvesteringarna
ger en skjuts åt tillväxten i år, men framöver kommer tillväxten att avta. Nästa år räknar vi med att
tillväxten saktar in i linje med den underliggande trenden i ekonomin.

Norges Bank gjorde en första räntehöjning i september 2018 och lämnade sedan styrräntan oförändrad
på 0,75 procent i december. Centralbanken har nu tydligt pekat på att nästa höjning ska göras i mars,
eftersom kärninflationen ligger kvar runt 2 procent och tillväxtutsikterna fortsatt är gynnsamma. Räntebanan har nyligen justerats ner, främst på grund av lägre oljepriser och svagare utsikter i omvärlden.
Den nya räntebanan pekar på att en tredje höjning görs i september 2019. Vi ser en viss risk på nedsidan
för räntebanan, framför allt på grund av omvärldsfaktorer och en något lägre löneutveckling än vad
centralbanken räknar med.
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Efter 2019 kommer den norska ekonomin att vara mer beroende av utvecklingen i utlandet. Eftersom vi
räknar med en avmattning bland Norges viktigaste handelspartners kommer ytterligare räntehöjningar
att vara beroende av tillväxttrenden i den globala ekonomin. Vi bedömer att styrräntan landar på 1,5
procent i slutet av 2020.

Danmark
I genomsnitt har tillväxten varit hygglig om än något ojämn de senaste åren. Exporten har ökat och företagens investeringar och hushållens konsumtion har lyft. Vi räknar med att den positiva trenden fortsätter, även om svagare tillväxtutsikter globalt riskerar att slå mot exporten. Sysselsättningsökningen
har legat på över 1,4 procent under det senaste året och arbetslösheten har sjunkit till den förhållandevis låga nivån 4 procent. Det finns inga tydliga tecken på överhettning, men kombinationen av arbetskraftsbrist och låg produktivitetsökning är en risk i det korta perspektivet. Den måttliga inflationen har
bidragit till goda ökningar av reallöner och disponibla inkomster. Framöver lär inflationen hållas uppe av
ett ökat resursutnyttjande på både produkt- och arbetsmarknaden.

Företagens investeringar har tilltagit igen efter att ha legat på låga nivåer i flera år efter krisen. Framöver kommer de förmodligen att drivas av låga räntor och behovet av att öka kapaciteten i flera sektorer.
Sedan eurokrisens slut har de flesta sektorer bidragit positivt till tillväxten. I synnerhet i byggsektorn
har det skett ett uppsving sedan bostadspriserna började klättra uppåt igen 2013. Det mesta tyder på
att tillväxten fortsätter och ligger kvar strax under 2 procent under prognosperioden.

Finland
Tillväxten i Finland dämpades något under 2018. Produktionsökningen i bygg-, industri- och tjänstesektorerna har mattats av, och färsk statistik visar att exportvolymerna backade i tredje kvartalet.
Investeringsnivån har sjunkit, främst på grund av en nedgång för byggaktiviteten och minskad efterfrågan på maskiner och utrustning. Även framtidstron har sjunkit under 2018, till den lägsta nivån på två år.
Samtidigt har de finska företagens globala konkurrenskraft ökat och exportförväntningarna är alltjämt
ganska högt ställda på kort sikt. Men efterfrågan från omvärlden har dämpats och de externa riskerna
är större än tidigare. Vi bedömer att BNP-ökningen kommer att mattas av till 1,9 procent i år och 1,8
procent år 2020.
De senaste tre årens höga tillväxt har ökat efterfrågan på arbetskraft. Reformer har lett till högre sysselsättning och lägre arbetslöshet, i synnerhet under fjolåret. Tyvärr har den ökade sysselsättningen inte
lett till högre produktionstillväxt. Under de närmaste åren blir sysselsättningsökningen måttlig och bidrar
inte lika mycket till den ekonomiska tillväxten. Även om arbetslösheten har sjunkit är den fortfarande
relativt hög på grund av problem med strukturell arbetslöshet och brist på kvalificerad arbetskraft.
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Löneökningarna har gradvis tickat uppåt och bristen på arbetskraft väntas driva på utvecklingen ytterligare under de närmaste två åren. Starkare löneutveckling har historiskt bidragit till att hushållen ökat
sitt sparande, men under de senaste åtta åren har sparandet minskat och sparkvoten ligger nu en bra bit
under genomsnittet för EU.

Den ekonomiska tillväxten och det förbättrade läget på arbetsmarknaden har tillsammans med en
återhållsam finanspolitik stärkt statsfinanserna, och förbättringen av de offentliga finanserna väntas fortsätta under de kommande åren. Budgetunderskottet är blygsamt och krymper dessutom, och
statsskulden ligger nu under kravet i Maastrichtfördraget på högst 60 procent av BNP. Förbättringen
av statsfinanserna väntas kunna ske trots att skatteuttaget minskar. I april i år hålls det riksdagsval i
Finland.
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Baltikum – står pall för omvärlden
Hittills har de baltiska länderna lyckats undgå att dras med i den negativa
globala utvecklingen, men tillväxten lär dämpas framöver när konkurrenskraften och exportmarknaderna försvagas. Om inga av riskerna i världsekonomin realiseras kan dock 2019 bli ännu ett bra år. Och skulle farhågorna
besannas finns krockkuddar på plats.
Estland
Tack vare starkare inhemsk och utländsk efterfrågan har tillväxten i Estland legat över den potentiella
nivån tre år i följd. Flera sektorer har utvecklats väl, även om byggsektorn har dominerat. På senare
tid har efterfrågan på exportmarknaderna försvagats något, samtidigt som stämningsindikatorer och
tillväxttakt har halkat längre ner från toppnivåerna. Vi räknar med att den reala BNP-tillväxten mattas
av, men den förväntade ökningstakten på 3 procent i år och 2,7 procent 2020 är mer hållbar än tillväxten
på runt 5 procent för två år sedan.
Estlands ekonomi är fortfarande i balans. Vi räknar med ett överskott i bytesbalansen de närmaste åren,
fortsatt starka statsfinanser och att hushållen kommer att kunna spara. Den goda tillväxten på senare
år har dock lett till ökad efterfrågan på arbetskraft och en väsentligt stramare arbetsmarknad. Att ett
växande antal utlänningar har fått tillfälliga arbetstillstånd har bara delvis avhjälpt företagens brist på
arbetskraft. Andelen lediga tjänster har minskat en aning men ligger fortfarande högt. Vi räknar med
fortsatt stadiga löneökningar och att ökningstakten bara mattas av måttligt under 2019 och 2020.
Bristen på arbetskraft och högre arbetskostnader har gett företag ytterligare skäl att investera mer
i maskiner och utrustning, forskning och utveckling samt datorprogram och databaser – det vill säga i
tillgångar som kan höja deras produktivitet. Den ökade efterfrågan på arbetskraft har fått arbetsproduktiviteten att öka snabbare, men den håller trots det inte jämna steg med arbetskostnaderna. Ett
annat kostnadsrelaterat problem är att priset på importprodukter har stigit mer än de priser företagen
kan ta ut för sin export.

Även om statsbudgeten visar överskott, statsskulden är mycket låg och de offentliga investeringarna
väntas minska, är finanspolitiken stimulansinriktad. De offentliga investeringarna är fortfarande stora
som andel av BNP och utgifterna i statens budget för 2019 kommer att öka förhållandevis snabbt. Eftersom runt en tiondel av budgetutgifterna och hälften av investeringarna är externt finansierade, kommer
den förväntade minskningen av externa medel under EU:s nästa budgetperiod att skapa betydande
utmaningar för statsfinanserna.
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Nedsidesriskerna i prognosen har ökat och det beror främst på utvecklingen i omvärlden. Om försäljningsökningen dämpas kan stigande kostnader också bli en allvarlig risk för estniska företag med låg
produktivitet. Valet i mars kan leda till att den nuvarande regeringskoalitionen byts ut. Vallöftena är
som vanligt ambitiösa, men i det svårtydda läge vi har i dag räknar vi inte med någon större förändring
av den ekonomiska politiken under de närmaste två åren.

Lettland
Lettlands ekonomi växte med hela 4,7 procent i årstakt under fjolårets första nio månader. Tillväxten
var bred med ett flertal sektorer som bidrog. Under det tredje kvartalet skedde en inbromsning inom
bygg, handel och tillverkningsindustrin. Detta uppvägdes dock av den fortsatt höga tillväxten inom
Informations- och Kommunikationsteknik och en tillfällig uppgång för transportsektorn. I finanssektorn
fortsätter arbetet med att minska riskerna. Vi räknar med fortsatt negativ inverkan från sektorn i år.
Tillväxttakten i byggsektorn blir lägre under 2019 på grund av brist på arbetskraft, högt kostnadstryck
och ett minskat tillflöde av EU-medel. Även transportsektorn är sårbar, men vi räknar med att företag
inom tillverkning och handel kan ligga kvar på samma tillväxtnivåer som förra året.
Arbetskostnaden blir en alltmer kännbar börda för företagen, men än så länge är vinstmarginalerna goda.
Exportföretagen har också lyckats behålla sina marknadsandelar. Men sviktande efterfrågan från omvärlden, i synnerhet inom euroområdet, och inhemska kapacitetsbegränsningar kommer att hämma exportökningen i år. När tillväxten i byggsektorn avtar kommer även investeringsnivån att mattas av. Trots den
globala osäkerheten är framtidstron stark bland både företag och konsumenter. I ljuset av löneutvecklingen var ökningen av hushållens konsumtion återhållsam under fjolåret. Den kommer dock även framöver
att ha stöd från snabba löneökningar och måttlig inflation. Ökad aktivitet på bostadsmarknaden blir
ytterligare en bidragande faktor när hushållens upplåning börjar stiga igen så smått. Sysselsättningen
förväntas fortsätta öka marginellt i år för att sedan sjunka under 2020 på grund av att andelen av befolkningen som är i arbetsför ålder minskar och att arbetsmarknadsdeltagandet redan är rekordhögt.

När konjunkturen mognar bedömer vi att tillväxten bromsar in från 4,5 procent förra året till 3 procent i
år och 2,5 procent 2020. Kostnadstryck och begränsad inhemsk efterfrågan kan göra att avmattningen
blir kraftigare, med följden att en del företag går i konkurs och arbetslösheten vänder uppåt igen. Det
finns också flera risker på global nivå, men hittills har Lettland klarat osäkerheten förhållandevis bra.
Med låg statsskuld, företag med starka finanser och extern balans har landets ekonomi goda förutsättningar att stå emot eventuella omvärldschocker. Den nya regeringen har trots det en lång lista med
strukturella utmaningar att ta itu med för att stärka tillväxten på medellång sikt och minska de ekonomiska klyftorna.
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Litauen
Efter ett något svagare tredje kvartal, som påverkades av dåliga skördar, återfick ekonomin sin styrka
mot slutet av 2018. Konsumentförtroendet sviktade visserligen, men det var sannolikt på grund av
den oro som präglade finansmarknaderna. Hårda data pekar fortfarande på att hushållens ekonomi
är mycket god. Lönerna ökade med 10 procent, arbetslösheten sjönk till den lägsta nivån på 10 år och
insättningarna på bankkonton ökade med över 12 procent. Samtidigt fortsatte hushållens lån att växa i
stadig takt och den årliga ökningstakten uppgick till cirka 7,5 procent.
Detaljhandeln och hushållens konsumtion visade en god tillväxt, och utvecklingen lär förbli stark även i
år. Vår prognos är att inflationen ligger kvar på 2,7 procent 2019, medan löneökningarna mattas av – om
än marginellt – till 8 procent. De disponibla inkomsterna kommer dock att få ett rejält lyft genom den nya
skattereform som kraftigt minskat skattekilen på arbete. Vi bedömer att den genomsnittliga nettolöneökningen i reala termer under 2019 kommer att uppgå till hela 11,3 procent. Omkring tre procentenheter
av den ökningen kommer visserligen att gå direkt till sparande, eftersom anställda själva måste betala in
till sitt pensionssparande nu efter reformen (även om vissa kan välja att avstå).

En annan positiv trend från 2018 som fortsätter i år är migrationen. Tack vare ökad invandring, till största
delen litauer som återvänder, och minskad utvandring var nettoutvandringen förra året rekordlåga 3 300
personer. Vi räknar med att nettomigrationen i år blir positiv för första gången sedan millennieskiftet.
Trots den krympande befolkningen fick en gynnsammare migrationstrend, stigande arbetsmarknadsdeltagande och en effektivare arbetsmarknad oväntat sysselsättningen att öka med 0,7 procent förra året,
och i år väntas en ökning på 0,4 procent. Mot bakgrund av den oväntat ljusa utvecklingen på arbetsmarknaden har vi reviderat upp vår BNP-prognos för 2019 med 0,2 procentenheter till 2,7 procent.
Även om framtidstron överlag har försämrats något väntas investeringsnivån som helhet fortsätta att
stiga i snabb takt och även få en extra skjuts av EU:s strukturfonder och offentliga investeringar. Exporttillväxten lär å andra sidan mattas av till 3 procent, bara drygt hälften av tillväxttakten 2018. Litauen har
precis som övriga länder i Baltikum en väldigt öppen ekonomi som är beroende av läget i världsekonomin.
Därför beror utvecklingen framöver i hög grad på externa faktorer. Positivt är att ekonomins motståndskraft och uthållighet har förbättrats markant under de senaste 10 åren. Statsbudgeten har nu visat
överskott tre år i rad. Vi bedömer att handelsöverskottet var rekordhögt förra året och att det landade
på nästan 3 procent av BNP. Köpkraften för bostäder ligger också fortfarande nära rekordnivå. Trots ett
decennium med låga räntor har skuldkvoten i den privata sektorn minskat, medan sparandet har ökat.
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Räntor och valutakurser
Centralbankerna kommer att gå försiktigt fram under 2019 och avvakta hur
finansmarknaderna och den globala ekonomin utvecklas. Vi bedömer att
normaliseringen av penningpolitiken fortsätter, men i långsammare takt än
tidigare. Räntorna förblir låga även om de långsamt stiger, samtidigt som
kronan gradvis stärks. Federal Reserves (Fed) penningpolitik ger dollarn
stöd på kort sikt. Oljepriset stiger svagt under prognosperioden.
Centralbankerna går i olika takt
USA:s centralbank Fed har höjt styrräntan stegvis sedan slutet av 2015 till dagens intervall på 2,25
procent till 2,50 procent. Vi räknar med att Fed fortsätter den inslagna vägen och vi förutser ytterligare
två höjningar i år, i juni och december. Därefter kommer den amerikanska centralbanken att avvakta och
lämna styrräntan oförändrad under resten av prognosperioden. Fed fortsätter dock normaliseringen
genom att minska sitt obligationsinnehav.
Tillväxten inom euroområdet har bromsat in under andra halvåret i fjol samtidigt som inflationstakten,
KPIF exkl. livsmedel och energi, visar en sidledes utveckling kring 1 procent. Den Europeiska centralbanken (ECB) har nu tagit de första trevande stegen mot en normalisering av penningpolitiken genom att
upphöra med nettoköpen av obligationer från årsskiftet 2018/2019. Penningpolitiken i euroområdet
kommer dock att förbli expansiv under hela prognosperioden och en första höjning av insättningsräntan
kommer först i december i år. Den första höjningen av styrräntan dröjer ytterligare och vi förutser en
första höjning i mars 2020. Därefter räknar vi med att ECB höjer styrräntan ytterligare en gång under
nästa år.
Riksbanken höjde reporäntan med 25 räntepunkter i samband med det penningpolitiska mötet i december. Riksbanken kommer även i fortsättningen att fokusera på inflationen, inte minst på olika underliggande mått. Utvecklingen i omvärlden samt svensk tillväxt och kronans utveckling är också viktiga faktorer. Vi räknar med en gradvis dämpning av tillväxten samtidigt som kronan kommer att stärkas, dock
mycket långsamt. Under prognosperioden stabiliseras inflationen kring eller strax under inflationsmålet
på 2 procent. Sammantaget talar detta för att Riksbanken går försiktigt fram och att nästa reporäntehöjning kommer först under hösten 2019, följt av två höjningar 2020.

Långsam normalisering av penningpolitiken ger dämpad ränteutveckling
De långa räntorna väntas förbli låga under hela prognosperioden. Det försämrade konjunkturläget, ett
måttligt inflationstryck och en fortsatt hög efterfrågan på säkra tillgångar bidrar till detta. De svenska
obligationsräntorna kommer även att hållas nere genom att statens upplåningsbehov är lågt, om än
möjligen stigande. De politiska riskerna i Europa har ökat. Tillsammans med bland annat osäkerhet kring
Brexit-utfallet kan det leda till periodvis större svängningar på räntemarknaden och till ökade räntedifferenser inom Europa.

Politiken förblir central för växelkurserna
Penning- och geopolitik kommer även fortsättningsvis att vara centrala faktorer för växelkursutvecklingen. I det korta perspektivet ger ränteskillnaden och en mer dämpad ekonomisk utveckling inom
euroområdet stöd åt dollarn. Riksbanken har påbörjat en åtstramning av penningpolitiken och vi räknar
med fortsatta långsamma räntehöjningar. Tillväxten dämpas något under prognosperioden även om
den svenska ekonomin fortfarande uppvisar viss styrka i jämförelse med tongivande konkurrentländer.
Det gör att kronan kommer att stärkas, även om det sker i en långsam takt. Osäkerheten kring Brexitförhandlingarna tynger fortfarande utsikterna för pundet och fortsatt kraftiga svängningar i valutan kan
inte uteslutas.
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Svängningarna i oljepriset kommer att fortsätta
Oljepriset har fluktuerat kraftigt under de senaste månaderna. Priset på råolja (Brent) nådde en topp på
86 dollar per fat i oktober, för att kort därpå sjunka till 50 dollar per fat i slutet av december. Sedan dess
har det klättrat upp till omkring 60 dollar per fat.
Volatiliteten i prisutvecklingen kommer sannolikt att fortsätta under den närmaste tiden. Vi tror att
marknaden kommer att domineras av oro över efterfrågeutvecklingen och tillståndet i den globala
ekonomin under de kommande månaderna. Oljepriset kan dock stiga om handelskonflikten mellan USA
och Kina får en lösning. Detsamma gäller om OPEC underskrider produktionsvolymerna i nedskärningsavtalet eller om produktionen i USA blir lägre än beräknat. Sammantaget räknar vi med att oljepriset
långsamt stiger till 65 dollar per fat mot slutet av 2020.

Ränte- och valutaprognos
Utfall Prognos
2019
25 JAN

2019
30 JUN

2019
31 DEC

2020
30 JUN

2020
31 DEC

Federal Reserve, USA 1/

2,50

2,75

3,00

3,00

3,00

Europeiska centralbanken 2/

0,00

0,00

0,00

0,25

0,50

Bank of England

0,75

0,75

1,00

1,00

1,25

Styrräntor (%)

-0,25

-0,25

0,00

0,25

0,50

Norges Bank

Riksbank

0,75

1,00

1,25

1,50

1,50

Bank of Japan

-0,10

-0,10

-0,10

0,10

0,10

Sverige 2 år

-0,41

-0,20

0,10

0,30

0,60

Sverige 5 år

-0,03

0,20

0,55

0,85

1,10

Statsobligationsräntor (%)

Sverige 10 år

0,41

0,60

0,90

1,20

1,40

Tyskland 2 år

-0,58

-0,40

-0,20

0,00

0,20

Tyskland 5 år

-0,36

-0,25

0,10

0,30

0,55

Tyskland 10 år

0,14

0,30

0,60

0,90

1,05

USA 2 år

2,59

2,60

2,70

2,80

3,05

USA 5 år

2,58

2,60

2,85

2,85

3,05

USA 10 år

2,75

2,80

2,85

2,90

3,05

EUR/USD

1,13

1,19

1,20

1,21

1,21

EUR/SEK

10,29

10,10

9,90

9,80

9,70

USD/SEK

9,09

8,50

8,25

8,10

8,00

Växelkurser

118,8

116,3

115,0

113,2

112,7

EUR/NOK

9,70

9,71

9,52

9,42

9,37

NOK/SEK

1,06

1,04

1,04

1,04

1,04

EUR/GBP

0,87

0,90

0,89

0,89

0,89

USD/CNY

6,79

6,80

6,85

6,85

6,80

USD/JPY

109,7

108,0

106,0

109,0

110,0

USD/RUB

66,0

65,0

64,0

63,0

61,7

KIX (SEK) 3/

Övre intervallet
2/
Refiräntan
3/
Handelsvägt valutakursindex (“kronindex”). Ett högre värde på index betyder att kronan har försvagats
Källor: Macrobond och Swedbank Analys
1/
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Hög tid för reformer
Efter en långbänk blev det i januari klart med ett nytt regeringsunderlag där
Stefan Löfven bildar sin andra regering, efter en överenskommelse med
Centerpartiet och Liberalerna. Startskottet för en viktig ekonomisk-politisk
period har därmed avlossats.
Svag produktivitetstillväxt hämmar den svenska ekonomin
Under de senaste mandatperioderna, i ett låst parlamentariskt läge, har strukturreformer i mångt och
mycket lyst med sin frånvaro. Hittills har det inte inneburit några större kostnader då svensk tillväxt har
varit mycket god under flera år tack vare en kraftig befolkningsökning och ett högt bostadsbyggande.
Dock har de långsiktiga utmaningarna ökat. Avsaknad av tidigare strukturreformer och en fortsatt dämpad produktivitetstillväxt gör att vi nu betalar priset med en dämpad ekonomisk tillväxt framöver. Den
låga produktiviteten reser samtidigt frågan om vad svensk produktion är vid ett normalt konjunkturläge
(det vill säga varken hög- eller lågkonjunktur utan den nivå som är förenlig med en stadig inflationstakt).
Risken för att denna nivå justerats ned sätter fingret på behovet av strukturreformer som i grunden kan
ändra ekonomins funktionssätt. En finanspolitik med mer expansiv inriktning och en del strukturreformer ser vi som positivt och lämpligt i ett läge med avtagande ekonomisk tillväxt. En sak är tydlig: finanspolitiken kommer de närmaste åren att vara högintressant samtidigt som Riksbanken och penningpolitiken, av allt att döma, kommer att befinna sig i ett ”vänta och se läge” fram till i höst.

Positiva ansatser till strukturreformer kan hittas i Januariavtalet
Att rangordna och prioritera mellan de olika politikområdena efter strukturell betydelse är knappast
görbart. Snarast är det en politik som tar ett helhetsgrepp och på ett samlat sätt tar itu med de olika
strukturutmaningarna, som har bäst förutsättning att lyckas och ge de största vinsterna. En positiv
symbios skulle helt enkelt ge Sverige en ny kickstart på medellång sikt. Regeringens och mittenpartiernas överenskommelse, det så kallade Januariavtalet, med 73 punkter, är i många avseenden ambitiös
och spänner över många områden. Den innehåller en del inledande steg mot strukturreformer på viktiga
områden, som skulle kunna bidra till högre tillväxtpotential. Bland annat föreslås reformer inom integration, bostads- och infrastrukturpolitiken samt skattepolitiken. Reformerna innehåller bland annat sänkt
skatt på arbete, en grön skatteväxling och borttagen arbetsgivaravgift för anställning av personer långt
ifrån arbetsmarknaden.
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Förutsättningarna för en bättre fungerande integration förstärks med fokus på bland annat arbetsmarknad och utbildning. Vuxen- och vidareutbildning betonas och nyanlända ska snabbare in på arbetsmarknaden. Skolans resultat ska förbättras med tidigare stödinsatser till de som behöver och mer fokus
på kunskap och studiero. Integration, utbildning och arbetsmarknad kommer högt upp på vår lista över
prioriterade reformområden. Integrationen på arbetsmarknaden är god för breda grupper utrikes födda
men samtidigt är arbetslösheten bland utrikes födda fortfarande hög, närmare 15 procent (cirka 3,5 procent för inrikes födda). Utmaningarna är koncentrerade till de utrikes födda med låg utbildning. Sjunkande skolresultat för första och andra generationens utrikes födda och brist på gymnasiebehörighet hos
utrikes födda är därför den enskilt allvarligaste tendensen vi ser i statistiken – en utveckling som behöver
vändas. Lägg dessutom till skillnaden i sysselsättningsgrad mellan könen där den springande punkten
framförallt är låg sysselsättning bland utrikes födda. Förbättrad integration efterlyses för att långsiktigt motverka utanförskap, minska kompetensbristen och öka produktiviteten i ekonomin.

Reformer inom bostadsområdet men betydligt mer behöver göras
En bred översyn av bostadspolitiken är även den högprioriterad. Med bättre rörlighet på bostadsmarknaden kan, tillsammans med en förbättrad infrastruktur, större arbetsmarknadsregioner skapas med
möjlighet till en effektiv arbetspendling. Några områden som Januariavtalet tar upp är enklare byggregler, inledande steg för marknadshyror, slopad ränta på uppskovsbeloppet och en mer sund skuldutveckling. Även om det finns några lovvärda ansatser för en bättre bostadspolitik i Januariavtalet så behöver
mer göras. Vi tycker att ett brett omtag behövs som även bör involvera en översyn av skattepolitiken.
Bostadsmarknaden har försvagats och bostadsbyggandet sjunker. Med ett lågt bostadsbyggande under
lång tid har de senaste årens byggboom inte på långa vägar mättat det behov som en ökande och mer
urbaniserad befolkning har. Det är viktigt att skapa långsiktigt stabila regler, som också gärna bidrar till
en fortsatt gradvis dämpning av ökningstakten för hushållens skuldsättning.
Infrastrukturen är ett område som Januariavtalet tar upp. Arbetet ska intensifieras bland annat avseende Norrbotniabanan men avtalet lyfter också fram att den breda finansieringsdiskussionen kring
höghastighetstågen ska återupptas. Sammantaget kan det öppna upp för en snabbare investeringstakt
och ett ökat utbud av offentliga (gröna?) obligationer. Positivt är att satsningar på underhåll och investeringar i nya spår skall öka, vilket väntas förbättra pendling till och från jobbet och bredda arbetsmarknadsregionerna. En viktig punkt i avtalet är en ambitiös grön skatteväxling omfattande minst 15 mdkr
i gröna skatter under mandatperioden. Det handlar bland annat om energi och bränsleskatter, skatt på
farliga kemikalier, avfallsförbränning och skatt på engångsartiklar.

Det finns utrymme för en mer expansiv finanspolitik
Vi ser att Januariavtalet är åt det milt expansiva hållet i närtid eftersom många föreslagna satsningar
inte kommer att implementeras de närmaste två åren (exempelvis snabbtåg). På längre sikt är dock
ambitionen hög både vad gäller skattesänkningar och framför allt utgiftssatsningar. Budgetförhandlingarna framöver lär bli tuffa för att få en budget som håller sig till det finanspolitiska ramverket (vilket
är en uttalad ambition i avtalet). Samtidigt finns risker: det kan visa sig kostsamt att hålla alla partierna
bakom överenskommelsen nöjda. Det blir därför en delikat balansgång. Ekonomistyrningsverket (ESV)
presenterade nyligen en budgetprognos där budgetöverskottet blir blygsamt de kommande åren men
där de efter 2020 ser betydande budgetöverskott.
Vi bedömer att det finns gott om utrymme för mer strukturpolitik och en expansiv finanspolitik. Det nya
överskottsmålet innebär att den offentliga sektorns finansiella sparande ska vara en tredjedels procent
av BNP över en konjunkturcykel. I det finanspolitiska ramverket kompletteras budgetmålet med ett mål
för den offentliga sektorns skuld motsvarande 35 procent av BNP, det så kallade skuldankaret. Enligt vår
prognos bedöms skuldankaret underskridas redan i år. Det förstärker intrycket av att en mer expansiv
finanspolitik inte bara är möjlig utan rent av önskvärd eftersom vi nu ser en vikande konjunktur.

23

FÖRDJUPNING

Riskscenarier: the Good, the Bad and the Ugly
Vi räknar inte med att någon kris står för dörren, utan förutser en måttlig
avmattning av tillväxten framöver. Men det finns samtidigt ovanligt många
risker som kan rubba världsekonomin och riskerna på nedsidan överväger.
Nedan presenteras tre alternativa scenarier.
De tydligaste riskerna framöver är välkända och påverkar redan den globala ekonomin. Listan kan göras
lång, men det handlar till exempel om den pågående handelskonflikten mellan USA och Kina, sårbara
tillväxtmarknader, ett oordnat Brexit och politiska spänningar inom EU. Den politiska osäkerheten ökade
markant under 2018 och i flera länder ligger den nu på de högsta nivåerna på flera år, se graf nedan.

Koncentrationen av geopolitiska risker är också besvärande hög. USA:s återupptagna sanktioner mot
Iran kan leda till ökade spänningar i Mellanöstern. Oavsiktliga felsteg kan göras vid Sydkinesiska sjön.
Relationen mellan Kina och Taiwan kan frysa till. Konflikten mellan Ryssland och Ukraina kan också förvärras, inte minst i samband med de kommande president- och parlamentsvalen i Ukraina.
Utöver detta tillkommer långsiktiga problem relaterade till klimatförändringarna, men även än så länge
okända problem och risker. Klimatförändringarna brukar diskuteras som ett problem som främst gäller
kommande generationer, men det blir allt tydligare att den bilden inte stämmer. Det är tvärtom högst
sannolikt att vi får ännu ett år med rekordhöga temperaturer och extremväder som kan få kännbara
följder även för ekonomin. En annan risk är cyberattacker, som är svåra – om inte omöjliga – att förutse.
Sammantaget bedömer vi att osäkerheten kring prognosen är stor och att nedåtriskerna dominerar. Nedan beskrivs tre olika alternativa utvecklingar till vårt huvudscenario, låt oss kalla dem ”The Good, the
Bad and the Ugly”.

Den goda utvecklingen (Scenario 1)
Det är fullt möjligt att framtidstillförsikten bland hushåll och företag förbättras, vilket skulle leda till att
den globala högkonjunkturen består längre än förväntat. Konjunkturer dör inte av hög ålder och exempel
på faktorer som skulle kunna förlänga högkonjunkturen globalt är minskad politisk osäkerhet eller en
grön investeringsboom. Oron kring handelssituationen mellan USA och Kina kan visa sig överdriven. Vi
kan få se en mjuk Brexit istället för en hård – eller kanske ingen alls. Populistpartier kan få färre mandat
än väntat i Europaparlamentet och det kan stilla farhågorna om att reformer inom EU försenas eller
kullkastas.
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I detta scenario skulle svensk ekonomi gynnas påtagligt. Ett uppsving i världshandeln till följd av minskade spänningar mellan USA och Kina skulle relativt snabbt kunna ge en positiv effekt på investeringar
och global handel, vilket bidrar till högre svensk export och produktivitet. En grön investeringsvåg skulle
kunna ge tekniska innovationer, högre produktivitet och även ökad världshandel. Reallöner, konsumtion
och investeringar stiger i detta scenario mer än väntat. Sammantaget kan BNP komma att öka med 2–3
procent per år på medelång sikt, dvs. i ungefär dubbelt så hög takt som i vårt huvudscenario.

Den dåliga utvecklingen (Scenario 2)
Ett annat, mer dystert, scenario baseras på att världsekonomin utsätts för någon typ av större – men
övergående – negativ chock. Det kan exempelvis vara en kraftig korrigering på världens börser (>20
procent) eller att Storbritannien lämnar EU i mars utan ett avtal, dvs. en så kallad hård Brexit. Det skulle
också kunna utlösas av en bankkris i Italien.
Effekterna på realekonomin kommer främst via stora svängningar på finansmarknaderna; fallande
börskurser, valutarörelser och lägre marknadsräntor. En ökad oro leder till svagare investerings- och
exporttillväxt medan privat och offentlig konsumtion stagnerar. Centralbanker ligger kvar med låga
räntor och påbörjar eventuellt nya obligationsköp. Finanspolitiken blir än mer expansiv i de länder som
har finanspolitiskt utrymme. Även om flera länder, inklusive Sverige, skulle drabbas hårt i detta scenario
bedöms effekten som tillfällig och en återhämtning skulle kunna påbörjas relativt snart.
I detta scenario skulle svensk ekonomi sannolikt stagnera med en BNP tillväxt i intervallet – 1 procent till
1 procent. För svensk del skulle Riksbanken troligtvis avstå från ytterligare räntehöjningar. Finanspolitiken skulle bli betydligt mer expansiv än i vårt huvudscenario, vilket bidrar till att relativt snabbt stabilisera konjunkturen. Det blir med andra ord en mild recession med ett V-format konjunkturförlopp.

Den urusla utvecklingen (Scenario 3)
Ett än dystrare scenario skulle kunna utlösas av ett eskalerande handelskrig som inte isoleras till USA
och Kina. Ytterligare en utlösande faktor skulle kunna vara Kina självt. Tveksamheterna kring det ekonomiska läget i Kina är stora och en djupare nedgång har potential att tynga den globala ekonomin.
En sprickande klimatbubbla där värderingarna av fossila tillgångar faller markant skulle också kunna leda
till en ny global finanskris. Osäkerheten kring vilka aktörer som i detta scenario sitter med risk skulle
ytterligare spä på oron på finansmarknaderna, precis som den gjorde under finanskrisen.
I detta scenario sjunker global och svensk BNP markant, i linje med den utveckling som noterades under
finanskrisen för tio år sedan. Global handel dämpas kraftigt, investeringarna faller och hushållens
konsumtion dämpas. Tillgångspriser faller på bred front. Krisen möts av en mer expansiv penning- och
finanspolitik, men nedgången blir ändå både djup och långdragen. En bidragande orsak är att i många länder har både centralbanker och regeringar begränsat utrymme att stimulera ekonomin då styrräntorna
redan är låga och skuldsättningen hög, bland annat inom euroområdet.
En skarp nedgång i både svensk export och inhemsk efterfrågan skulle kunna följa. Sverige har möjlighet
att motverka krisen med både mer expansiv penning- och finanspolitik. Riksbanken kan sänka räntan,
men framför allt återinföra och bredda tillgångsköpen. Finanspolitiken kan bli betydligt mer expansiv.
Även i Sverige bedöms dock nedgången bli djup och utdragen. BNP bedöms falla till ett intervall på ca
-2 procent till -6 procent beroende på vilken som är den utlösande faktorn och omvärldens förmåga att
motverka nedgången.

25

FÖRDJUPNING

Centralbankerna och klimatförändringen
Kostnaden för att inte agera mot klimatförändringarna stiger. Riskerna
förknippade med klimathotet har ökat och även den finansiella stabiliteten
påverkas. Nu engagerar sig även centralbankerna allt mer i frågan.
Ledare och eftersläntrare bland världens centralbanker
Mark Carney, chef för den brittiska centralbanken Bank of England (BoE), var den centralbankschef som
först lyfte frågan hur klimatförändringarna påverkar det finansiella systemet. BoE är fortfarande en av
de centralbanker som är mest aktiv i frågan, men de har fått sällskap. I fjol anslöt sig Europeiska centralbanken (ECB) till det internationella nätverket för klimat och finansmarknad (NGFS) som bildades 2017.
Även Riksbanken gick med i december 2018. Bland de större centralbankerna är det bara amerikanska
Federal Reserve som än så länge står utanför dessa aktiviteter.
Nätverket NGFS:s första rapport uppmärksammar att klimatrelaterade risker även skapar finansiella
risker och därför måste ingå i arbetet med att trygga finansiell stabilitet. Debatten skiftar nu mot vad
centralbanker och tillsynsmyndigheter bör göra och vad som ligger i deras mandat.

Klimatförändringarna påverkar finansiell stabilitet, tillväxt och inflation
De finansiella risker som klimatförändringar ger upphov till beror i huvudsak på två faktorer: fysiska effekter av extremväder och andra klimatförändringar samt effekter av anpassningen till en mer koldioxidsnål ekonomi. Riskerna inom det första området gäller värdeförändringar av fysiska tillgångar (som exempelvis ekonomiska förluster till följd av torka, översvämning eller storm) och hämmar produktiviteten.
Men anpassningsriskerna är lika viktiga eftersom de också kan leda till värdeförändringar, till exempel för
tillgångar som är beroende av fossila bränslen. Den finansiella stabiliteten kan även påverkas negativt av
högre försäkringsutbetalningar, portföljförluster, eller inställda lånebetalningar.
En annan typ av risk har att göra med hur klimatförändringarna påverkar den ekonomiska tillväxten
och inflationsförväntningarna på medellång sikt. Dessa frågor har inte diskuterats av centralbankerna
i samma utsträckning. Nyligen har dock flera ledamöter i ECB-direktionen yttrat sig om klimatförändringarnas inverkan på penningpolitiken. Hittills har extremväder bara tillfälligt påverkat inflation och
produktion genom råvarupriser eller produktionsförluster, men det kan komma att förändras och i så fall
kan det bli nödvändigt att justera penningpolitiken.

Vad centralbankerna kan göra för att motverka klimatförändringar
Det finns ganska mycket som centralbanker tillsammans med tillsynsmyndigheter och internationella
organ kan göra (och vissa åtgärder pågår redan).
Forskning. Centralbankerna har bra forskningsresurser som kan användas för att få en bättre förståelse
för riskerna och deras finansiella konsekvenser, samt för att utveckla de verktyg och modeller som behövs. BoE är särskilt aktiva och har publicerat en rad studier om de risker som nämnts ovan. Riksbanken
har än så länge bara bidragit med en kortare kommentar. Att göra en kvantitativ bedömning av riskerna
innebär flera utmaningar. Några av de främsta svårigheterna är brist på data och det faktum att traditionella makroekonomiska modeller som centralbankerna använder inte är utformade för att ta hänsyn till
klimatförändringar.
Bättre information och redovisning av klimatrelaterade risker. Centralbankerna kan uppmana investerare och företag att bättre redovisa exponering mot klimatrisker. En arbetsgrupp ledd av den brittiska
centralbankschefen Mark Carney har utarbetat rekommendationer för redovisning av styrning, strategi
och riskhantering, samt mått och mål som kan användas för att hantera klimatrelaterade risker och
möjligheter. BoE har även gjort en intern granskning av hur den brittiska banksektorn kan påverkas av
klimatrelaterade risker och konstaterat att bara 10 procent av bankerna ser på effekterna i ett långsik-
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tigt perspektiv. BoE planerar också att inkludera effekten av klimatförändringarna i sina stresstester av
banker under 2019. Även svenska Finansinspektionen har diskuterat sådana stresstester.
Finansiella regelverk och tillsynsregler. Det diskuteras allt oftare om klimatrelaterade risker bör vägas
in i finansiella regelverk, som exempelvis kapitalkraven. Än så länge görs detta främst av centralbanker
på tillväxtmarknader. Ett exempel är i Brasilien där bankerna måste genomgå ett stresstest med fokus
på risker som rör miljö och sociala frågor, vilket även vägs in i kapitalkraven. Detta är dock något som
lyfts allt oftare även i fler länder. I EU diskuteras till exempel möjligheten att justera kapitalkraven genom att tillämpa en ”stödfaktor” för utlåning till ”gröna” verksamheter och till och med en ”straffaktor”
för koldioxidintensiva företag. Detta är dock kontroversiellt. Det är troligt att det exempelvis blir svårt
att differentiera inom koldioxidintensiva sektorer.
Penningpolitiska verktyg. Utöver centralbankernas möjlighet att påverka regelverk, information och
forskning har det nyligen kommit upp på agendan att själva penningpolitiken kan anpassas för att möte
klimatförändringar. Sedan finanskrisen har centralbanker utöver justering av styrräntan även gjort storskaliga obligationsköp, så kallade ”kvantitativa lättnader (QE)”. Detta har också öppnat upp möjligheten
att göra ”gröna kvantitativa lättnader”. Det är en kontroversiell åtgärd som centralbankerna hittills har
motsatt sig. ECB har redan omkring 24 procent av gröna obligationer från offentlig sektor och 20 procent gröna obligationer från den privata sektorn. Dessa har köpts inom ramen för nuvarande program.
Man skulle därför kunna säga att ECB indirekt redan ägnar sig åt ”gröna kvantitativa lättnader”. Nästan
hälften av de företagsobligationer som ECB köpt under senare år har dock kommit från koldioxidintensiva sektorer. ECB menar därför att obligationsköpen skulle ha fått sämre effekt om de tvingats utesluta
koldioxidintensiva sektorer, och det är ett av argumenten mot gröna kvantitativa lättnader. Ett annat är
att QE-program är tänkta som en tillfällig åtgärd för att stabilisera konjunkturen.

Vad centralbankerna borde göra
Centralbankerna borde använda sina befogenheter och mandat för att bedriva klimatrelaterad forskning, förbättra inhämtning av information och se till att finansiella regelverk och tillsynsregler följs. De
bör också undersöka om penningpolitiska instrument, som kvantitativa lättnader, kan användas för att
stimulera klimatvänliga investeringar.
Det är dock viktigt att komma ihåg att centralbankernas mandat ser olika ut i olika länder och att
tillsynsmyndigheten i många länder är skild från centralbanken, bland annat i Sverige. Därför är det
viktigt att centralbankerna samarbetar med respektive tillsynsmyndighet när det gäller hanteringen av
klimatrelaterade risker som hotar den finansiella stabiliteten. Prisstabiliteten är fortsatt främsta fokus
för de flesta centralbanker. Om deras mandat ska ändras bör det ske med största försiktighet så att de
kan bevara sitt oberoende och sin trovärdighet.
Referenser:
Bank of England. Breaking the tragedy of the horizon – climate change and financial stability – speech by
Mark Carney, Governor of the Bank of England and Chairman of the Financial Stability Board. September
29, 2015.
European Central Bank. Climate change and central banking – speech by Yves Mersch, Nov 27, 2018.
European Central Bank. Monetary policy and climate change – speech by Benoît Cœuré, Nov 8, 2018.
Finansinspektionen. Climate change and financial stability, March 2016.
Mercure J.-F. et al. Macroeconomic impact of stranded fossil fuel assets, – Nature Climate Change, Vol 8.
July, 2018.
Network for Greening the Financial System. NGFS First progress report, October, 2018.
Olovsson, C. Is climate change relevant for central banks? Riksbank, November 2018
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BILAGA

Bilaga
SVERIGE: Makroekonomiska nyckeltal, 2017–2020 1/
2017

2018P

2019P

2020P

Real BNP (kalenderkorrigerad) , %
Real BNP, %
Hushållens konsumtionsutgifter
Offentliga konsumtionsutgifter
Fasta bruttoinvesteringar
Lagerinvesteringar, bidrag till BNP-tillväxten
Export av varor och tjänster
Import av varor och tjänster
KPI, % (årsgenomsnitt)
KPI, % (dec-dec)
KPIF, % (årsgenomsnitt) 2/

2,4
2,1
2,2
0,0
6,0
0,1
3,2
4,8
1,8
1,7
2,0

2,3
2,1
1,3
0,7
4,4
0,2
2,6
2,5
2,0
2,0
2,1

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

1,3
1,3
1,5
1,1
-0,3
0,0
3,0
2,5
2,0
2,2
1,9

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

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

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

KPIF, % (dec-dec) 2/
Riksbankens reporänta, % (dec)
Arbetslöshet, % av arbetskraften (15-74)
Arbetskraften (15-74), %
Antalet sysselsatta (15-74), %
Arbetade timmar, kalenderkorrigerad
Nominella timlöner (KL), totalt, %
Real disponibelinkomst, %
Nominell disponibelinkomst, %
Hushållens sparkvot, % av disponibelinkomsten
Finansiellt sparande i offentlig sektor, % av BNP 3/
Offentliga sektorns skuld, % av BNP 3/

1,9
-0,50
6,7
2,0
2,3
2,1
2,3
1,8
3,6
15,1
1,5
40,8

2,2
-0,25
6,3
1,4
1,8
1,9
2,5
1,7
4,2
16,2
1,1
37,2

(2,5)
(-0,25)
(6,4)
(1,4)
(1,7)
(1,8)
(2,6)
(1,6)
(4,2)
(15,6)
(1,0)
(36,9)

1,7
0,00
6,2
1,1
1,2
1,1
2,8
3,2
4,7
17,6
0,3
34,7

(1,7)
(0,00)
(6,5)
(1,1)
(1,0)
(1,0)
(2,9)
(2,0)
(3,8)
(15,6)
(0,5)
(35,2)

2,2
0,5
6,3
0,7
0,6
0,6
3,2
1,4
3,8
17,3
0,3
34,3

(2,0)
(0,50)
(6,4)
(0,7)
(0,7)
(0,6)
(3,4)
(1,0)
(3,1)
(14,9)
(0,3)
(35,0)

Föregående prognos i parentes
Konsumentprisindex med fast bostadsränta
3/
Enligt Maastricht definition
Källor: SCB och Swedbank Analys
1/
2/

ESTLAND: Makroekonomiska nyckeltal, 2017–2020 1/
2017

2019P

2020P

4,9
2,6
0,6
12,5
3,5
3,6
3,4
5,8
2,2

3,7
4,3
-0,5
2,0
3,0
6,5
3,4
5,6
0,7

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

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

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

2,7
3,3
2,0
4,5
2,5
3,0
2,4
5,3
0,0

(2,7)
(3,0)
(2,0)
(4,5)
(3,0)
(3,5)
(2,2)
(5,3)
(0,0)

Månadslön, brutto, %
Nominell BNP, miljarder euro
Export av varor och tjänster (nominell), %
Import av varor och tjänster (nominell), %
Handelsbalans, varor och tjänster, % av BNP
Bytesbalans, % av BNP
Bytes- och betalningsbalansen, % av BNP
Utländska direktinvesteringar, inflöde, % av BNP
Finansiellt sparande i offentlig sektor, % av BNP 3/
Offentliga sektorns skuld, % av BNP 3/

6,5
23,6
7,1
6,4
4,6
3,2
7,3
5,9
-0,4
8,7

7,1
25,6
5,8
8,9
4,2
3,2
7,4
4,7
0,2
8,1

(6,6)
(25,4)
(5,8)
(7,6)
(3,2)
(1,9)
(4,7)
(5,2)
(0,5)
(8,1)

6,3
27,4
5,4
6,4
3,5
1,8
4,5
3,3
0,4
7,3

(6,0)
(27,1)
(5,6)
(6,1)
(2,9)
(1,1)
(3,2)
(3,3)
(0,4)
(7,3)

5,5
29,0
4,5
5,0
3,1
1,3
3,6
3,3
0,2
6,6

(5,5)
(28,7)
(5,1)
(5,6)
(2,5)
(0,6)
(2,2)
(3,3)
(0,2)
(6,6)

Föregående prognos i parentes
Enligt Arbetskraftsundersökningen
Enligt Maastricht definition
Källor: Nationella statistikmyndigheter och Swedbank Analys
1/
2/
3/
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2018P

Real BNP, %
Hushållens konsumtionsutgifter
Offentliga konsumtionsutgifter
Fasta bruttoinvesteringar
Export av varor och tjänster
Import av varor och tjänster
KPI, % årsgenomsnitt
Arbetslöshet, % av arbetskraften 2/
Antalet sysselsatta, % 2/

BILAGA

LETTLAND: Makroekonomiska nyckeltal, 2017–2020 1/
2017

2018P

2019P

2020P

Real BNP, %
Hushållens konsumtionsutgifter
Offentliga konsumtionsutgifter
Fasta bruttoinvesteringar
Export av varor och tjänster
Import av varor och tjänster
KPI, % årsgenomsnitt
Arbetslöshet, % av arbetskraften 2/
Antalet sysselsatta, % 2/

4,6
4,1
4,1
13,1
6,2
8,9
2,9
8,7
0,2

4,5
4,6
4,4
15,0
2,0
5,6
2,5
7,4
1,7

(4,5)
(4,6)
(4,0)
(15,0)
(4,0)
(6,5)
(2,6)
(7,6)
(1,5)

3,0
4,6
2,8
7,0
2,8
4,5
2,5
6,7
0,6

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

2,5
3,2
2,8
5,5
3,2
3,8
2,3
6,6
-0,8

(2,5)
(3,3)
(2,9)
(5,5)
(3,5)
(4,5)
(2,3)
(6,9)
(-0,3)

Månadslön, brutto, %
Nominell BNP, miljarder euro
Export av varor och tjänster (nominell), %
Import av varor och tjänster (nominell), %
Handelsbalans, varor och tjänster, % av BNP
Bytesbalans, % av BNP
Bytes- och betalningsbalansen, % av BNP
Utländska direktinvesteringar, inflöde, % av BNP
Finansiellt sparande i offentlig sektor, % av BNP 3/
Offentliga sektorns skuld, % av BNP 3/

7,8
27,0
10,0
12,0
0,1
0,7
1,5
3,8
-0,6
40,0

8,5
29,4
5,3
6,8
-0,8
-0,6
1,2
0,7
-0,4
38,3

(9,0)
(29,3)
(7,8)
(8,1)
(-0,1)
(0,6)
(2,3)
(0,5)
(-0,8)
(38,1)

7,0
31,3
4,9
5,5
-1,1
-0,6
1,1
1,3
-0,8
37,1

(7,0)
(31,4)
(5,4)
(7,1)
(-1,0)
(-0,4)
(1,3)
(1,3)
(-0,8)
(36,4)

5,5
33,1
5,3
5,1
-1,0
-0,5
1,3
1,2
-0,6
37,8

(5,5)
(33,2)
(5,6)
(5,8)
(-1,1)
(-0,5)
(1,3)
(1,2)
(-0,7)
(37,0)

Föregående prognos i parentes
Enligt Arbetskraftsundersökningen
3/
Enligt Maastricht definition
Källor: Nationella statistikmyndigheter och Swedbank Analys
1/
2/

LITAUEN: Makroekonomiska nyckeltal, 2017–2020 1/
2017

2018P

2019P

2020P

Real BNP, %
Hushållens konsumtionsutgifter
Offentliga konsumtionsutgifter
Fasta bruttoinvesteringar
Export av varor och tjänster
Import av varor och tjänster
KPI, % årsgenomsnitt
Arbetslöshet, % av arbetskraften 2/
Antalet sysselsatta, % 2/

4,1
3,3
-0,4
6,8
13,6
12,0
3,7
7,1
-0,5

3,6
4,0
0,4
7,0
5,5
5,0
2,7
6,2
0,7

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

2,7
4,0
0,5
7,0
3,0
4,0
2,7
6,2
0,4

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

2,0
3,0
1,0
5,0
2,0
3,0
2,5
6,3
0,0

(2,0)
(2,5)
(1,0)
(5,0)
(2,0)
(3,0)
(2,5)
(6,2)
(0,1)

Månadslön, brutto, %
Nominell BNP, miljarder euro
Export av varor och tjänster (nominell), %
Import av varor och tjänster (nominell), %
Handelsbalans, varor och tjänster, % av BNP
Bytesbalans, % av BNP
Bytes- och betalningsbalansen, % av BNP
Utländska direktinvesteringar, inflöde, % av BNP
Finansiellt sparande i offentlig sektor, % av BNP 3/
Offentliga sektorns skuld, % av BNP 3/

8,5
42,1
18,6
16,5
2,8
0,9
2,1
2,4
0,5
39,4

10,0
45,0
10,0
10,0
2,9
1,0
2,1
2,5
0,6
34,7

(9,7)
(45,0)
(9,0)
(9,0)
(2,8)
(0,6)
(1,7)
(2,5)
(0,6)
(34,6)

8,0
47,5
5,0
6,5
1,7
0,2
1,7
2,0
0,3
37,5

(7,0)
(47,4)
(5,0)
(6,0)
(2,1)
(1,4)
(2,9)
(2,0)
(0,2)
(37,5)

5,0
49,7
3,0
4,0
0,9
-0,5
0,9
2,0
0,1
37,2

(4,0)
(49,5)
(3,0)
(4,0)
(1,3)
(1,1)
(2,5)
(2,0)
(0,1)
(36,8)

Föregegående prognos i parentes
Enligt Arbetskraftsundersökningen
3/
Enligt Maastricht definition
Källor: Nationella statistikmyndigheter och Swedbank Analys
1/
2/
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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 analysavdelningar 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 tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under
tillsyn av Norges tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

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 – som
annars lagligen kommuniceras, direkt eller indirekt.
Ansvarsbegränsningar
All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som
anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess
fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen
uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument.
Observera att analysen kan vara subjektiv. Analytikern baserar sin analys på
den information som finns tillgänglig just nu och att analytikern kan ändra åsikt
om förutsättningarna förändras. Om analytikern ändrar åsikt eller om en ny
analytiker med en annan åsikt blir ansvarig för att täcka ett företag, strävar vi
efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella
regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av
Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektsioon).

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.

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av
Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

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.

I Lettland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av
Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus
komisija).

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.

I USA distribueras dokumentet av Swedbank Securities US, LLC (”Swedbank
Securities US”), som ikläder sig ansvar för innehållet. Dokumentet får endast
distribueras till institutionella investerare. De institutionella investerare i USA
som får detta dokument och som önskar utföra en transaktion i något finansiellt instrument som nämns i rapporten, ska endast göra detta via Swedbank
Securities US. Swedbank Securities US är en USA-baserad mäklare/handlare,
som är registrerad hos Securities and Exchange Commission, och är medlem av
Financial Industry Regulatory Authority. Swedbank Securities US är en del av
Swedbankkoncernen.
För viktiga upplysningar i USA, hänvisas till:
http://www.swedbanksecuritiesus.com/disclaimer/index.htm
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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.

Mångfaldigad av Swedbank Analys, en del av Large Corporates & Institutions,
Stockholm 2014.
Adress
Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), SE-105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.

