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Penningpolitisk rapport
Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras sex gånger om året. Rapporten be‐
skriver de överväganden Riksbanken gjort när man kommit fram till vad som är en
lämplig penningpolitik.1 Rapporten innehåller en beskrivning av de framtida inflations‐
och konjunkturutsikterna baserad på den penningpolitik som Riksbanken för närva‐
rande anser är väl avvägd.
Den penningpolitiska rapporten syftar till att sammanfatta underlagen för de
penningpolitiska besluten och sprida kunskap om de bedömningar som Riksbanken
gör. Genom att publicera rapporterna vill Riksbanken underlätta för utomstående att
följa, förstå och utvärdera penningpolitiken.
Riksbanken ska minst två gånger per år lämna en skriftlig redogörelse om pen‐
ningpolitiken till riksdagens finansutskott (se 6 kapitlet 4 § i lagen (1988:1385) om
Sveriges riksbank). Under våren sker detta i form av ett särskilt underlag för utvärde‐
ring av penningpolitiken. Under hösten utgörs redogörelsen av den penningpolitiska
rapporten.

Direktionen fattade beslut om den penningpolitiska rapporten den 20 april 2016. Rapporten
går att ladda ner i pdf format på Riksbankens webbplats www.riksbank.se där det också finns
mer information om Riksbanken.

1

Se ”Penningpolitiken i Sverige” på nästa sida för en genomgång av den penningpolitiska strategin och av vad som kan betraktas som en lämplig penningpolitik.

Penningpolitiken i Sverige
PENNINGPOLITISK STRATEGI
 Målet för penningpolitiken är enligt riksbankslagen att upprätthålla ett fast penningvärde. Riksbanken har preci‐
serat detta som ett mål för inflationen som innebär att den årliga förändringen av konsumentprisindex (KPI) ska
vara 2 procent.
 Samtidigt som penningpolitiken inriktas mot att uppfylla inflationsmålet ska den stödja målen för den allmänna
ekonomiska politiken i syfte att uppnå en hållbar tillväxt och hög sysselsättning. Detta görs genom att
Riksbanken, förutom att stabilisera inflationen runt inflationsmålet, strävar efter att stabilisera produktion och
sysselsättning runt långsiktigt hållbara utvecklingsbanor. Riksbanken bedriver därmed vad som kallas flexibel in‐
flationsmålspolitik. Det innebär inte att Riksbanken gör avkall på att inflationsmålet är överordnat.
 Det tar tid innan penningpolitiken får full effekt på inflationen och realekonomin. Därför vägleds penningpolitiken
av prognoser för den ekonomiska utvecklingen. Riksbanken publicerar bland annat en bedömning av hur
reporäntan kommer att utvecklas framöver. Denna så kallade räntebana är en prognos, inte ett löfte.
 Vid varje penningpolitiskt beslutstillfälle gör direktionen en bedömning av vilken bana för reporäntan och even‐
tuellt vilka andra kompletterande åtgärder som behövs för att penningpolitiken ska vara väl avvägd. Avvägningen
handlar normalt om att hitta en lämplig balans mellan stabiliseringen av inflationen runt inflationsmålet och sta‐
biliseringen av realekonomin.
 Det finns inget generellt svar på frågan hur snabbt Riksbanken siktar på att föra tillbaka inflationen till 2 procent
om den avviker från målet. En snabb återgång kan i vissa lägen få effekter på produktion och sysselsättning som
inte är önskvärda, medan en långsam återgång kan försvaga trovärdigheten för inflationsmålet. I allmänhet har
strävan varit att penningpolitiken anpassas så att inflationen förväntas vara någorlunda nära målet om två år.
 I Riksbankens uppdrag ingår enligt riksbankslagen även att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.
Risker förknippade med utvecklingen på de finansiella marknaderna vägs in i de penningpolitiska besluten. När
det gäller att förebygga en obalanserad utveckling av tillgångspriser och skuldsättning spelar dock framför allt ett
väl fungerande regelverk och en effektiv tillsyn en central roll. Penningpolitiken är enbart ett komplement.
 I vissa lägen, som under den finansiella krisen 2008–2009, kan reporäntan och räntebanan behöva kompletteras
med andra åtgärder för att främja den finansiella stabiliteten och säkerställa att penningpolitiken får genomslag
på ett effektivt sätt.
 Riksbanken strävar efter att dess kommunikation ska vara öppen, saklig, begriplig och aktuell. Det gör det lättare
för ekonomins aktörer att fatta bra ekonomiska beslut. Penningpolitiken blir också lättare att utvärdera.
BESLUTSPROCESSEN
Direktionen håller normalt sex penningpolitiska möten under ett år då man fattar beslut om penningpolitiken. I sam‐
band med dessa möten publiceras en penningpolitisk rapport. Ungefär två veckor efter varje penningpolitiskt möte
publiceras ett protokoll där det går att följa den diskussion som ledde fram till det aktuella beslutet och se hur de
olika direktionsledamöterna argumenterade.
PRESENTATION AV PENNINGPOLITISKT BESLUT
Det penningpolitiska beslutet presenteras i ett pressmeddelande kl. 9.30 dagen efter det penningpolitiska mötet.
Pressmeddelandet anger också hur de enskilda direktionsledamöterna röstade och en huvudsaklig motivering till
eventuella reservationer. En presskonferens hålls dagen efter det penningpolitiska mötet.
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KAPITEL 1 – Penningpolitiska avvägningar
Det råder fortsatt stor osäkerhet om de globala konjunkturutsikterna och flera centralbanker bedriver en
mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen ska
stiga. I Sverige fortsätter dock konjunkturen att stärkas och resursutnyttjandet bedöms nu vara ungefär
normalt. BNP växte snabbare än väntat under fjärde kvartalet 2015 och även inflationen har överraskat
på uppsidan i början av året. I prognosen stabiliseras KPIF‐inflationen runt 2 procent under 2017.
Riksbankens expansiva penningpolitik med reporäntesänkningar och köp av nominella statsobligationer
har bidragit till den positiva utvecklingen i svensk ekonomi, med hög tillväxt och stigande inflation. Men
inflationen har varit låg länge och även om den stiger är uppgången ryckig. Det behövs en fortsatt expan‐
siv penningpolitik för att säkerställa den stigande trenden i inflationen. Direktionen har beslutat att fort‐
sätta köpa värdepapper, för ytterligare 45 miljarder kronor, så att köpen uppgår till totalt 245 miljarder
kronor i slutet av 2016. Därmed minskar risken för att kronan stärks snabbare än i prognosen och att in‐
flationsuppgången bryts. För att få ett brett genomslag på olika räntor kommer köpen att omfatta både
nominella och reala statsobligationer. Den starka utvecklingen i svensk ekonomi motiverar att köpen sker
i en något långsammare takt än tidigare. Reporäntan lämnas oförändrad på −0,50 procent och börjar
höjas långsamt i mitten av 2017, då KPIF‐inflationen väntas vara nära 2 procent. Det finns en fortsatt hög
beredskap att göra penningpolitiken ännu mer expansiv om det behövs för att värna förtroendet för
inflationsmålet.

Starkare svensk konjunktur men globala
återhämtningen kantad av risker
Under inledningen av året ökade osäkerheten på de finansi‐
ella marknaderna. Aktieindex på världens börser och oljepri‐
set föll. Sedan mitten av februari har dock aktiemarknaderna
återhämtat sig och oljepriset har stigit. Svängningarna på de
finansiella marknaderna återspeglar en osäkerhet om den
globala konjunkturutvecklingen. Därtill är indikatorer på eko‐
nomisk och politisk osäkerhet i både Europa och Kina alltjämt
på en hög nivå.
Den globala BNP‐tillväxten var svag under 2015 och åter‐
hämtningen i de utvecklade länderna, som är viktiga för
svensk handel, var måttlig. Återhämtningen i USA och euro‐
området väntas framöver bli något starkare mot bakgrund av
bland annat expansiv penningpolitik och låga råvarupriser.
Jämfört med prognosen i februari är dock tillväxten i omvärl‐
den lite lägre, vilket främst beror på att konjunkturriskerna
bedöms ha ökat något. Bedömningen grundar sig bland annat
på den ökade osäkerheten om samarbetet inom EU, främst
rörande Storbritanniens EU‐medlemskap och hanteringen av
flyktingströmmarna. Därtill finns frågetecken kring de europe‐
iska bankernas balansräkningar. Den KIX‐viktade omvärldstill‐
växten, den sammanvägda tillväxten i de länder som Sverige
handlar med, väntas stiga från cirka 2 procent 2015 och 2016
till strax under 2,5 procent de följande två åren.

Tabell 1:1.
Viktiga faktorer för penningpolitiken
Den globala konjunkturutvecklingen är kantad av
risker. Återhämtningen fortsätter men inflationen är
låg och penningpolitiken är fortsatt mycket expansiv.
ECB vidtog nya penningpolitiska stimulanser i mars.
Den konkurrensvägda växelkursen, KIX, har blivit
något starkare än i Riksbankens februariprognos. En
långsam förstärkning väntas framöver.
Fortsatt bred konjunkturförstärkning i Sverige. BNP
väntas växa med knappt 3 procent i genomsnitt per år
2016–2018.
Inflationsförväntningarna fortsätter att stiga.
Något högre inflation än väntat de senaste månader‐
na men uppgången är fortsatt ryckig.
Slutsats: fortsatt expansiv penningpolitik så att
inflationen stabiliseras runt 2 procent 2017.

Tabell 1:2.
Viktiga revideringar i prognosen
Inflationsprognosen är något uppreviderad 2016 till
följd av högre utfall och högre förväntade energipri‐
ser, men är i stort sett oförändrad 2017 och 2018.
Prognoserna för tillväxten och inflationen i omvärlden
är nedreviderade då konjunkturriskerna bedöms ha
ökat något. Styrräntorna i omvärlden väntas bli lägre.
Befolkningsprognosen är nedreviderad och därmed
även sysselsättningsprognosen. Även arbetslösheten
är nedreviderad på grund av en förändrad samman‐
sättning av arbetskraften.
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KAPITEL 1

Inflationen i omvärlden är låg och de senaste årens prisfall
på olja, och andra råvaror, innebär att den förblir låg under
2016. I takt med att konjunkturen förbättras stiger den KIX‐
viktade inflationen och når ungefär 2 procent under 2017.
Penningpolitiken i omvärlden har varit expansiv under en
längre tid. Den fortsatt stora osäkerheten om konjunkturut‐
vecklingen och den låga inflationen gör att den kommer att
vara mycket expansiv även framöver. I mars vidtog ECB nya
penningpolitiska stimulanser i form av sänkt refiränta samt in‐
och utlåningsränta, utökat tillgångsköpsprogram och nya
långfristiga lån till banker. Federal Reserve lämnade styrrän‐
tan oförändrad och kommunicerade att räntan framöver
kommer höjas i långsammare takt än tidigare väntat.
Trots de ökade konjunkturriskerna innebär den mycket
expansiva penningpolitiken och de låga råvarupriserna att
förutsättningarna för en fortsatt återhämtning i den globala
konjunkturen är goda. BNP‐tillväxten och inflationen i om‐
världen väntas därför stiga de kommande åren, men i något
långsammare takt jämfört med prognosen i februari.
Stark utveckling i den svenska ekonomin
Utvecklingen i svensk ekonomi är stark, understödd av en
expansiv penningpolitik (se diagram 1:1 och 1:2). BNP växte
med 4,1 procent helåret 2015, och tillväxten det fjärde kvarta‐
let blev högre än väntat. Den inhemska efterfrågan har varit
hög och exporten har ökat snabbt trots att världshandeln och
de svenska exportmarknaderna utvecklats svagt. Även om
tillväxten gradvis blir lägre under prognosperioden bedöms
den genomsnittliga BNP‐ökningen bli högre än normalt.
Resursutnyttjandet bedöms nu vara ungefär normalt och
väntas under de kommande åren öka och bli högre än nor‐
malt. Läget på arbetsmarknaden fortsätter att förbättras och
sysselsättningen stiger samtidigt som arbetslösheten sjunker
under 2016 och 2017. De nyanländas inträde på arbetsmark‐
naden innebär dock, liksom i tidigare prognoser, att arbets‐
lösheten ökar från och med 2018. SCB har reviderat ned sin
befolkningsprognos till följd av en nedjusterad prognos för
invandringen. Det medför att prognoserna för både syssel‐
sättningen och arbetskraften är lägre under den senare delen
av prognosperioden jämfört med bedömningen i februari.
Eftersom många nyanlända inledningsvis har en låg syssel‐
sättningsgrad och hög arbetslöshet, och de nu väntas bli färre
än i den tidigare prognosen, har även arbetslösheten revide‐
rats ner.
KPIF‐inflationen stiger till 2 procent 2017
Inflationen mätt med KPI har hållits tillbaka av fallande ränte‐
kostnader och är fortsatt låg (se diagram 1:3). KPIF‐inflationen
har däremot stigit trendmässigt sedan början på 2014 (se
diagram 1:4). Inflationen har blivit något högre än förväntat i
början av året. Inflationsprognosen är också något upprevide‐
rad i närtid, vilket utöver oväntat höga utfall framför allt beror
på att prognosen för oljepriset är uppreviderad (se diagram

Diagram 1:1. Reporänta med osäkerhetsintervall
Procent

6

4

2

0

‐2

‐4
10

12

50 %

75 %

14

16

18

90 %

Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska pro‐
gnosfel samt på riskpremiejusterade terminsräntors prognosfel för peri‐
oden 1999 till dess att Riksbanken började publicera prognoser för repo‐
räntan under 2007. Osäkerhetsintervallen tar inte hänsyn till att det kan
finnas en nedre gräns för reporäntan. Utfall är dagsdata och prognos av‐
ser kvartalsmedelvärden.
Källa: Riksbanken

Diagram 1:2. BNP med osäkerhetsintervall
Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data
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Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska
prognosfel. För BNP råder det osäkerhet även om utfallen eftersom
nationalräkenskaperna revideras flera år efter första publicering.
Källor: SCB och Riksbanken

Diagram 1:3. KPI med osäkerhetsintervall
Årlig procentuell förändring
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Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska
prognosfel.
Källor: SCB och Riksbanken
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1:5–1:7). Att inflationen ändå förblir låg ytterligare en tid är
ett resultat av bland annat stora tidigare energiprisfall och att
prisökningarna för importerade varor dämpas till följd av den
senaste tidens förstärkning av kronan. Förutsättningarna för
en stigande inflation framöver bedöms dock vara goda.
Svensk ekonomi växer snabbt och resursutnyttjandet stiger.
Med en starkare utveckling på arbetsmarknaden väntas lö‐
nerna öka snabbare, och högre efterfrågan gör det lättare för
företagen att höja priserna. KPIF‐inflationen väntas stabilise‐
ras runt 2 procent under 2017.
Den tidigare försvagningen av kronan är en viktig förkla‐
ring till att inflationen stigit sedan början av 2014. Sedan feb‐
ruari har kronan blivit något starkare än i Riksbankens pro‐
gnos, vilket bland annat beror på att den svenska ekonomin
utvecklas väl. Framöver väntas kronan stärkas i långsam takt
(se diagram 1:8).

Diagram 1:4. KPIF med osäkerhetsintervall
Årlig procentuell förändring
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Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska
prognosfel. KPIF är KPI med fast bostadsränta.

Den aktuella penningpolitiken
För att värna inflationsmålets roll som nominellt ankare för
pris‐ och lönebildningen har svensk penningpolitik, liksom
omvärldens, successivt blivit allt mer expansiv. Under 2015
sänkte Riksbanken reporäntan från 0,0 procent till
−0,35 procent, justerade ner reporäntebanan, genomförde
omfattande köp av statsobligationer och annonserade ytterli‐
gare köp under första halvåret 2016. I februari 2016 sänktes
reporäntan ytterligare till −0,5 procent. Åtgärderna har lett till
lägre räntor och en svagare krona än vad som annars skulle ha
varit fallet.
Syftet med denna penningpolitik är att inflationen ska
stiga och stabiliseras runt målet på 2 procent, och att inflat‐
ionsförväntningarna ska hållas förenliga med inflationsmålet.
Ett fortsatt högt förtroende för inflationsmålet skapar förut‐
sättningar för en välfungerande pris‐ och lönebildning samt
en god ekonomisk utveckling i Sverige.
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Källor: SCB och Riksbanken

Diagram 1:5. KPI
Årlig procentuell förändring
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Källor: SCB och Riksbanken

Viktigt att värna förtroendet för inflationsmålet
Riksbankens mycket expansiva penningpolitik har bidragit till
att konjunkturen stärkts, att arbetslösheten sjunkit och att
inflationsförväntningarna vänt upp (se diagram 1:9).
Inflationen har stigit trendmässigt sedan början av 2014 och
resursutnyttjandet bedöms nu vara ungefär normalt. BNP‐
tillväxten för det fjärde kvartalet 2015 blev högre än väntat
och även inflationen har överraskat på uppsidan i början av
året. Jämfört med prognosen i februari väntas inflationen bli
något högre under 2016. Men det är alltjämt osäkert hur
snabbt den kommer att stiga. Inflationen har varit låg under
en lång tid och väntas vara lägre än målet även under 2016. I
prognosen stabiliseras KPIF‐inflationen runt 2 procent under
2017. Samtidigt kvarstår osäkerheten om den globala utveckl‐
ingen och flera centralbanker bedriver en mycket expansiv
penningpolitik för att konjunkturen ska förbättras och
inflationen ska stiga.

Diagram 1:6. KPIF
Årlig procentuell förändring
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Anm. KPIF är KPI med fast bostadsränta.
Källor: SCB och Riksbanken
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KAPITEL 1

Riksbanken har det senaste året kompletterat reporänte‐
sänkningar med köp av nominella statsobligationer. Det har
medfört ett brett genomslag på flera olika räntor och bidragit
till den positiva utvecklingen i svensk ekonomi. Men
inflationen har varit låg länge och även om den nu stiger är
uppgången fortsatt ryckig och prisutvecklingen är ännu inte i
linje med målet.
Till detta kommer en mycket expansiv penningpolitik i
omvärlden. I mars beslutade till exempel ECB att sänka sina
styrräntor och utöka sina redan omfattande köp av värde‐
papper. Därtill har Federal Reserve kommunicerat att styrrän‐
tan i USA kommer att stiga i en långsammare takt än tidigare
väntat. Med en fortsatt expansiv penningpolitik i omvärlden
finns en risk för att kronan stärks tidigare och snabbare än i
prognosen. Det skulle kunna medföra negativa konsekvenser
för både tillväxt och inflation och påverka förtroendet för
inflationsmålet. De tidigare beslutade köpen av värdepapper
löper ut vid halvårsskiftet 2016. För att säkerställa en god
utveckling i svensk ekonomi och att trenden i inflationen
fortsätter har Riksbankens direktion beslutat att fortsätta
köpa värdepapper, för ytterligare 45 miljarder kronor andra
halvåret 2016, så att köpen uppgår till totalt 245 miljarder
kronor i slutet av 2016 (se diagram 1:10). Den starka utveckl‐
ingen i svensk ekonomi motiverar att dessa köp sker i en
något långsammare takt än tidigare. För att åstadkomma ett
brett genomslag på olika räntor kommer köpen att omfatta
både nominella och reala statsobligationer, motsvarande 30
respektive 15 miljarder kronor. Riksbankens köp kommer vid
slutet av året att uppgå till 7 procent av BNP vilket kan jämfö‐
ras med ECB:s totala köp som till och med mars 2017 beräk‐
nas utgöra cirka 17 procent av BNP (se diagram 1:11). Som
andel av de nuvarande utestående stockarna av svenska
nominella respektive reala statsobligationer uppgår
Riksbankens köp till cirka 37 respektive 9 procent.2, 3 ECB:s
statsobligationsköp beräknas utgöra cirka 20 procent av nuva‐
rande utestående stock (se diagram 1:12). Reporäntan lämnas
oförändrad på −0,50 procent och precis som i februari be‐
döms långsamma räntehöjningar påbörjas i mitten av 2017
när KPIF‐inflationen väntas vara nära 2 procent (se diagram
1:13).
Penningpolitiken är sammantaget mycket expansiv och
kommer att vara så de kommande åren. Exempelvis är den
reala reporäntan negativ under hela prognosperioden (se
diagram 1:14).

Diagram 1:7. KPIF exklusive energi
Årlig procentuell förändring
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Källor: SCB och Riksbanken

Diagram 1:8. Konkurrensvägd nominell växelkurs, KIX
Index, 1992‐11‐18 = 100
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Anm. Utfall är dagsdata och prognoser avser kvartalsmedelvärden. KIX är
en sammanvägning av länder som är viktiga för Sveriges transaktioner
med omvärlden.
Källor: Nationella källor och Riksbanken

Diagram 1:9. Inflationsförväntningar bland
penningmarknadens aktörer
Procent, medelvärde

3,0
2,5
2,0

Penningpolitiska alternativ
Hur penningpolitiken utformas beror på en mängd faktorer
och överväganden. Den penningpolitiska diskussionen har
denna gång främst handlat om huruvida köpen av värdepap‐

1,5

2

0,0
10

Då marknadsvärdet på statsobligationerna för närvarande överstiger deras nominella
belopp motsvarar de totala köpen av ett nominellt belopp på 245 miljarder kronor ett
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Diagram 1:10. Riksbankens beslutade köp av statsobligationer
Miljarder kronor

per ska löpa ut vid halvårsskiftet 2016 eller om de bör fort‐
sätta.
I dagsläget kännetecknas svensk ekonomi av en hög till‐
växt och en allt starkare arbetsmarknad. BNP‐tillväxten för
2015 blev högre än i Riksbankens februariprognos, och
inflationen överraskade på uppsidan i januari, februari och
mars. Därtill har inflationsförväntningarna vänt upp. Resurs‐
utnyttjandet bedöms vara ungefär normalt och förväntas öka
under prognosperioden. Det skapar goda förutsättningar för
att den stigande trenden i inflationen ska fortsätta. Inflations‐
prognosen har inte heller förändrats särskilt mycket jämfört
med prognosen i februari. Dessa omständigheter talar för att
behovet av såväl lägre ränta som fortsatta köp av värdepap‐
per är litet.
Men inflationsuppgången är ryckig och kan drabbas av
bakslag. Att inflationen stigit sedan början av 2014 beror till
stor del på att kronan varit svag och därmed bidragit till att
priserna på varor och tjänster med högre importinnehåll har
stigit.
Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv
penningpolitik i syfte att få upp inflationen till sina respektive
mål. I mars beslutade till exempel ECB att utöka sina redan
omfattande köp av värdepapper. Därtill har Federal Reserve
kommunicerat att styrräntan i USA kommer att stiga i en
långsammare takt än tidigare väntat. Omvärldens
penningpolitik påverkar kronans växelkurs och därmed också
svensk penningpolitik. Inflationsprognosen är således mycket
känslig för olika omvärldsfaktorer. Om Riksbanken skulle
avstå från att fortsätta att köpa värdepapper ökar risken för
att kronan stärks alltför snabbt. En starkare krona leder till att
efterfrågan på svensk export blir lägre och att priserna på
importerade varor och tjänster ökar långsammare. Därmed
skulle perioden med låg inflation förlängas och risken för att
förtroendet för inflationsmålet försvagas öka. I ett dåligt
scenario kan de negativa effekterna på svensk ekonomi sam‐
mantaget bli påtagliga. Det talar för att fortsätta att köpa
värdepapper ytterligare en tid.
Direktionens samlade bedömning är att även om det går
allt bättre för svensk ekonomi behövs fortsatta köp av värde‐
papper. Detta för att inte äventyra konjunkturåterhämtning‐
en och för att minska risken för att inflationen blir för låg.
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Diagram 1:11. Tillgångsköp som andel av BNP
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Källor: ECB och Riksbanken

Diagram 1:12. Statsobligationsköp som andel av stock
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Beredskap att göra mer kvarstår
Även om det är mindre troligt att ytterligare penningpolitisk
stimulans behövs framöver när konjunkturen stärks och
inflationen närmar sig målet kan det komma negativa över‐
raskningar på vägen. Om, och i så fall hur, penningpolitiken då
reagerar beror på vad som orsakar sådana överraskningar och
hur de bedöms påverka inflationsutsikterna. Det viktiga för
penningpolitiken är att inflationen trendmässigt närmar sig
målet och att förtroendet för inflationsmålet inte försvagas.
Direktionen har mot den här bakgrunden en fortsatt hög
beredskap att göra penningpolitiken ännu mer expansiv om
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Källor: ECB, Reuters och Riksbanken
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så skulle behövas. Det gäller även mellan de ordinarie pen‐
ningpolitiska mötena. Det finns fortfarande möjligheter att
sänka reporäntan ytterligare, vilket avspeglas i reporänte‐
banan. Om det skulle behövas kan Riksbanken också vidta
åtgärder i det penningpolitiska styrsystemet för att under‐
stödja den förda penningpolitiken. Därtill kan köpen av vär‐
depapper utökas, till exempel genom ytterligare köp av nomi‐
nella och reala statsobligationer. Riksbanken står samtidigt
beredd att intervenera på valutamarknaden, om kronan
stärks så snabbt att det hotar inflationsuppgången. Möjlig‐
heten finns också att lansera ett program för utlåning till
företag via bankerna, även om företagens goda finansie‐
ringsmöjligheter inte talar för att det behövs i nuläget.

Diagram 1:13. Reporänta
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Osäkerhet och risker
Prognoser för den framtida ekonomiska utvecklingen är alltid
osäkra. Detta illustreras på ett övergripande sätt av osäker‐
hetsintervallen runt prognoserna i diagram 1:1–1:4.
Riksbankens prognoser är gjorda så att riskerna för sämre
utfall i princip ska vara lika stora som riskerna för bättre utfall.
Det är dock svårt att siffersätta osäkerhet och risker. Därför
kan man i den penningpolitiska avvägningen behöva ta speci‐
ell hänsyn till vissa risker som bedöms kunna få särskilt stora
konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen.
Osäkerhet kring inflationsprognosen
Det är osäkert hur snabbt inflationen kommer att stiga till
2 procent. Eftersom utvecklingen av kostnader och priser
beror på flera faktorer, både utländska och inhemska, finns
det många källor till osäkerhet.
Under inledningen av året ökade osäkerheten på de finan‐
siella marknaderna och aktieindex på världens börser, liksom
oljepriset, föll. Sedan mitten av februari har dock aktiemark‐
naderna återhämtat sig och oljepriset stigit. Oro för en sämre
utveckling i den kinesiska ekonomin spelar stor roll för osä‐
kerheten i världsekonomin. Men även utvecklingen i Europa
kantas av olika risker. Många europeiska banker har svaga
balansräkningar och ytterligare försvagningar skulle kunna
leda till att kreditgivningen stramas åt. Det finns också poli‐
tiska risker som skulle kunna innebära att förtroendet för EU‐
samarbetet försvagas. Faktorer som kan påverka detta är
bland annat hur EU hanterar flyktinginvandringen från Syrien
och andra delar av världen och utfallet i folkomröstningen om
Storbritanniens EU‐medlemskap den 23 juni. Det är svårt att
bedöma sannolikheten för att Storbritannien lämnar EU och
vilka konsekvenserna i så fall blir. Men det är troligt att det
skulle leda till turbulens på de finansiella marknaderna och
negativa realekonomiska effekter för såväl Storbritannien
som övriga länder i Europa (se kapitel 4).
I ett scenario där ekonomierna i Sveriges omvärld växer
betydligt långsammare än förväntat kan efterfrågan på svensk
export komma att dämpas påtagligt, och förtroendet bland
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Diagram 1:14. Real reporänta
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(KPIF) för motsvarande period.
Källor: SCB och Riksbanken
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svenska företag och hushåll försämras. Då finns risken att
arbetslösheten stiger och att inflationen i Sverige sjunker igen.
En svagare omvärldskonjunktur skulle också kunna påverka
inflationen i Sverige mer direkt via lägre råvarupriser.
Även kronans utveckling är, som beskrivits ovan, osäker.
Om kronan skulle förstärkas snabbare än i prognosen dämpar
detta inflationen och det blir därmed svårare att nå
inflationsmålet (se exempelvis scenariot ”Risker med en
snabb förstärkning av kronan i en låginflationsmiljö” i PPR
februari).
Om inflationsutsikterna skulle försämras och förtroendet
för inflationsmålet försvagas kan penningpolitiken behöva bli
ännu mer expansiv. Beredskapen att i så fall agera är hög.
Givet den allmänt sett goda ekonomiska utvecklingen finns
det också faktorer som skulle kunna leda till att inflationen
stiger snabbare än väntat. Men inflationen har underskridit
målet under lång tid och om inflationen tillfälligt skulle över‐
stiga målet mer än i Riksbankens prognos behöver detta inte
innebära att penningpolitiken i närtid görs mindre expansiv.
Risker med låg inflation
Utdragna perioder där inflationen avviker från målet riskerar
att påverka de långsiktiga inflationsförväntningarna negativt,
vilket försvårar penningpolitikens möjligheter att stabilisera
inflationen vid inflationsmålet. Alltför låg inflation och fallande
inflationsförväntningar riskerar att bli självuppfyllande och
kan i så fall förlänga tidsperioden med mycket låga räntor.
Detta ökar riskerna som är förknippade med låg ränta och
tydliggör behovet av att få upp inflationen. Utan ett riktmärke
för pris‐ och lönebildning blir det också svårare för hushåll och
företag att fatta ekonomiska beslut. Stor spridning i förvänt‐
ningarna om priser och löner gör det svårare för enskilda
företag att förutse hur de egna kostnaderna och intäkterna
kommer att utvecklas, vilket kan hämma investeringar och
nyanställningar. Det påverkar i förlängningen den ekonomiska
aktiviteten i hela ekonomin negativt.
En låg inflation försvårar dessutom anpassningar av real‐
löner, eftersom nominallöner vanligtvis stiger och sällan an‐
passas nedåt. Detta kan medföra högre arbetslöshet.
Risker med låga och negativa räntor
De låga räntorna globalt beror delvis på en underliggande
nedåtgående trend i realräntan men också på att
penningpolitiken är expansiv (se diagram 1:15). Den expansiva
penningpolitiken i Sverige och andra länder behövs för att
stimulera den ekonomiska tillväxten och motverka riskerna
med allt för låg inflation. Det låga ränteläget kan dock också
medföra en ökad sårbarhet i det finansiella systemet om det
leder till att tillgångar övervärderas och olika typer av risker
inte prissätts fullt ut. Enligt Riksbankens analys är värdering‐
4
För en diskussion av olika prisindex som målvariabel för penningpolitik, se M. Apel, H.
Armelius och C‐A. Claussen, ”Prisindex för inflationsmålet”, Ekonomiska kommentarer nr 2,
2016, Sveriges Riksbank.

Diagram 1:15. Realräntor
Procent
6

4

2

0

‐2
99

03

07

11

15

Sverige
USA
Storbritannien
Anm. 10‐årsränta på reala statsobligationer i Sverige, Storbritannien och
USA. Svenska realräntan är nollkupongsräntor interpolerade från obligat‐
ionskurser med Nelson‐Siegel‐metoden.
Källor: Bank of England, Federal Reserve, Thomson Reuters och
Riksbanken

KPI, KPIF och HIKP
Det vanligaste måttet på inflation i Sverige är konsument‐
prisindex, KPI. KPI är målvariabel för penningpolitiken men
syftet med måttet är också att beräkna den påverkan pris‐
förändringar har på hushållens levnadskostnader och det
4
används bland annat för att räkna ut prisbasbeloppet. I
KPI ingår hushållens räntekostnader för boende som di‐
rekt, och ”åt fel håll”, påverkas av Riksbankens reporänta.
Därför är det ibland lämpligt att i stället titta på KPIF, där
bostadsräntorna hålls konstanta. Det EU‐harmoniserade
inflationsmåttet HIKP påverkas inte heller direkt av föränd‐
rade bostadsräntor eftersom hushållens boendekostnader
till stor del utelämnas. Till skillnad från KPI syftar HIKP inte
till att vara ett levnadskostnadsindex, utan är i stället tänkt
att vara ett mått som är bra för penningpolitiska ändamål.
HIKP kallas därför ofta ett inflationsindex och är målvaria‐
bel för penningpolitiken i bland annat euroområdet och
Storbritannien. Att KPI och HIKP har olika syften innebär att
de beräknas på delvis olika sätt och att ett antal varor och
tjänster utelämnas från de olika måtten. Trots skillnaderna
i konstruktion är inflationen mätt med HIKP och KPIF likart‐
ad, medan KPI‐inflationen har varierat mer.
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arna på flera tillgångsmarknader höga i ett historiskt perspek‐
tiv. Detta gäller framför allt bostadsmarknaden.
Att reporäntan sänkts under noll, och att vissa marknads‐
räntor blivit negativa, kan i sig skapa problem på vissa finansi‐
ella marknader och för vissa finansiella institut.5 Riksbanken
bedömer dock att de negativa räntorna än så länge inte med‐
fört att det finansiella systemets funktionssätt har försämrats.
Det låga ränteläget bidrar även till att bostadspriserna
fortsätter att stiga och till att hushållens skulder fortsätter att
öka (se diagram 1:16 och 1:17). Liksom i föregående prognos
bedöms hushållens skulder som andel av disponibel inkomst
stiga till drygt 190 procent i slutet av prognosperioden (se
diagram 1:17). Om det skulle inträffa negativa överraskningar,
till exempel att räntor stiger på ett för hushållen oväntat sätt,
kan högt skuldsatta hushåll välja att snabbt öka sitt sparande
och därmed minska sin konsumtion. I ett sådant scenario kan
en ekonomisk inbromsning komma att förstärkas kraftigt, i
synnerhet om bostadspriserna dessutom börjar falla.
Riskerna med hushållens skuldsättning kvarstår –
brådskande att vidta åtgärder
De stigande bostadspriserna och hushållens ökande skuld‐
sättning bidrar till allt större risker för den finansiella och den
makroekonomiska stabiliteten. Finansinspektionen har vidta‐
git vissa åtgärder som amorteringskrav, bolånetak och risk‐
viktsgolv för bolån. Riksbanken välkomnar dessa initiativ.
Ytterligare åtgärder behöver dock vidtas för att minska
riskerna, särskilt i ett läge som präglas av låga och negativa
räntor. Exempelvis behövs åtgärder riktade mot bostads‐
marknaden i syfte att skapa en bättre balans mellan utbud
och efterfrågan. Det är även viktigt med reformer som mins‐
kar hushållens vilja eller förmåga att skuldsätta sig, så som en
nedtrappning av ränteavdraget. Ansvaret för sådana reformer
vilar på riksdagen och regeringen. Då det kan ta tid att uppnå
effekter av en del av dessa åtgärder är det angeläget att det
dessutom vidtas makrotillsynsåtgärder för att hantera risker‐
na i närtid. Till exempel skulle ett skuldkvotstak kunna införas.
Det är även av stor vikt att ramverket för makrotillsyn i
Sverige ses över. Beredningen av amorteringskravet under‐
stryker tydligt att ramverket inte fungerar på ett tillfredsstäl‐
lande sätt. Detta är något som även uppmärksammats av
Finansinspektionen och i den utvärdering av Riksbankens
penningpolitik 2010–2015 som Finansutskottet låtit Marvin
Goodfriend och Mervyn King göra. 6 I samband med den avi‐
serade översynen av riksbankslagen är det därför önskvärt att
även ramverket för makrotillsyn ses över. Då detta kommer
att ta tid är det viktigt att Finansinspektionen nu ges den
beslutskraft som behövs för att kunna vidta nödvändiga åt‐
gärder. Finansinspektionen bör självständigt kunna besluta i
5
Se J. Alsterlind, H. Armelius, D. Forsman, B. Jönsson och A‐L. Wretman, ”Hur långt kan
reporäntan sänkas?”, Ekonomiska kommentarer nr 11, 2015, Sveriges Riksbank.
6
Riksbankens synpunkter på utredningen finns i ”Direktionens remissyttrande om rappor‐
ten Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010–2015 (2015/16 RFR6)”.

Diagram 1:16. Bostadspriser
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Diagram 1:17. Hushållens skulder
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Anm. Hushållens totala skulder som andel av deras disponibla inkomster
summerade över de senaste fyra kvartalen.
Källor: SCB och Riksbanken
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makrotillsynsfrågor eftersom det är en förutsättning för att
det ska vara möjligt att bedriva en effektiv makrotillsyn.
Om inga åtgärder vidtas kommer detta i kombination med
det låga ränteläget att öka riskerna ytterligare. Det kan leda
till ökade samhällsekonomiska obalanser och i förlängningen
bli mycket kostsamt för samhällsekonomin. En kraftigt höjd
ränta skulle förvisso bromsa skulduppbyggnaden, men till
priset av en snabb förstärkning av kronan, lägre inflation,
lägre tillväxt och högre arbetslöshet. Av dessa skäl är det
ytterst angeläget att makrotillsynen och andra åtgärder be‐
gränsar hushållens skulduppbyggnad.
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KAPITEL 2 – Finansiella förhållanden
Efter en orolig inledning av året har flertalet börser stigit och ränteskillnaden mellan mer riskfyllda och
säkra tillgångar minskat. Trots en återhämtning i mer riskfyllda tillgångar har det varit små rörelser i stats‐
obligationsräntorna. I Sverige förblir de finansiella förhållandena expansiva. Hushåll och företag möter
låga räntor och kredittillväxten är fortsatt hög. Kronan har i konkurrensvägda termer stärkts något jäm‐
fört med Riksbankens prognos i februari.

Penningpolitik och statsobligationsräntor
Mer stimulanser från världens centralbanker
Sedan den penningpolitiska rapporten i februari har börserna
stigit efter de fall som präglade inledningen av året och rän‐
teskillnaden mellan riskfyllda och mer säkra tillgångar har
fallit. För att understödja den ekonomiska utvecklingen har
flera centralbanker gjort penningpolitiken mer expansiv än
tidigare. Trots detta fortsätter de finansiella marknaderna att
präglas av en oro för den globala konjunkturen.
I euroområdet valde ECB att presentera nya lättnader i
mars. Inlåningsräntan sänktes med 0,1 procentenheter till
−0,4 procent och refiräntan och utlåningsräntan sänktes med
0,05 procentenheter till 0,0 respektive 0,25 procent. Det
pågående tillgångsköpsprogrammet utökades från 60 till
80 miljarder euro per månad och köpen kan nu också inklu‐
dera obligationer emitterade av icke‐finansiella företag. ECB
kommer också att erbjuda fyra nya långfristiga lån där ban‐
kerna har möjlighet att låna från ECB till en ränta som kan bli
så låg som inlåningsräntan givet att de ökar sin utlåning till
den privata sektorn. Trots att ECB presenterade flera nya
stimulanser stärktes euron efter beskedet eftersom mark‐
nadsaktörer tolkade ECB:s kommunikation som att ytterligare
styrräntesänkningar inte är aktuella. Terminsräntorna steg
också något efter beslutet men indikerar fortfarande att aktö‐
rerna tror att styrräntan kan sänkas på nytt.
I USA lämnade Federal Reserve sin styrränta oförändrad i
mars. Enligt prognoser från ledamöterna i Federal Reserves
penningpolitiska kommitté väntas styrräntan höjas med
0,5 procentenheter under 2016, vilket innebär en lägre höj‐

Tabell 2:1.
Utvecklingen på finansiella marknader sedan den
penningpolitiska rapporten i februari

Statsobligationsräntor

Små rörelser i statsobligat‐
ionsräntor. Svenska och
amerikanska räntor har
stigit jämfört med tyska
räntor.

Valutamarknaden

I konkurrensvägda termer
har kronan stärkts något
jämfört med Riksbankens
prognos.

Aktiemarknaden

Återhämtning på världens
börser efter stora fall
under inledningen av året.

Räntor till hushåll och
företag

Låga räntor till hushåll och
företag, vissa indikationer
på något mindre genom‐
slag efter räntesänkningen
i februari.

Kredittillväxt

Fortsatt hög kredittillväxt
till hushållen. Något lägre
tillväxttakt i företagens
banklån, men tillväxttakten
i värdepapperslån stiger.

Transmissionsmekanismen – från reporäntan till räntor till hushåll och företag
Reporäntan har en direkt effekt på de korta interbank‐ och statsräntorna via dagslåneräntan. Förväntningar om den framtida
reporäntan och statsobligationsköp påverkar utvecklingen i de långa statsobligationsräntorna, som också styrs av utländska räntor.
Statsobligationsräntorna utgör ett ankare för andra typer av obligationsräntor som i sin tur inverkar på bankernas finansieringskostna‐
der. Dessa påverkar i slutändan utlåningsräntorna till hushåll och företag.

Penningpolitik och
förväntningar

Räntor på stats‐
obligationer

Räntor på bostads‐
obligationer m.m.

Räntor till hushåll och
företag
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ningstakt än i tidigare prognoser. Terminsräntorna föll något i
samband med Federal Reserves beslut men sammantaget har
det varit små förändringar i terminsräntorna sedan mitten av
februari (se diagram 2:1). Terminsräntorna indikerar att styr‐
räntan kommer att höjas i en långsammare takt än vad Fede‐
ral Reserves prognoser visar.
Sedan det penningpolitiska beskedet i februari har också
Norges Bank sänkt sin styrränta till 0,5 procent och planerar
att sänka räntan ytterligare under året.
Inför Riksbankens penningpolitiska beslut i februari var
förväntningarna att reporäntan skulle sänkas med cirka
0,1 procentenheter. Beslutet att sänka reporäntan med
0,15 procentenheter till −0,5 procent var därmed en något
större sänkning än förväntat. Terminsräntorna ligger nu i stort
sett i linje med reporäntebanan vilket innebär att marknaden
ser en liten sannolikhet för att reporäntan kommer att sänkas
ytterligare framöver (se diagram 2:1). Enligt Prosperas enkät‐
undersökning i mars förväntas reporäntan lämnas oförändrad
i april. Enligt aktuella marknadsbrev förväntar sig dock flera
aktörer att Riksbanken ska förlänga statsobligationsköpen i
april.
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Diagram 2:1. Styrräntor och ränteförväntningar enligt
terminsprissättning
Procent
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Anm. Terminsräntorna beskriver förväntad dagslåneränta, vilket inte alltid
motsvarar styrräntan. I Sverige finns ingen publicerad dagslåneränta, men
normalt följer den reporäntan väl. Heldragna linjer är skattade
2016‐04‐18, streckade linjer 2016‐02‐10.
Källor: Macrobond och Riksbanken

Diagram 2:2. Statsobligationsräntor, 10 års löptid
Procent

Små rörelser i statsobligationsräntor
Trots en återhämtning i mer riskfyllda tillgångar har det sam‐
mantaget varit små rörelser i statsobligationsräntor sedan
den penningpolitiska rapporten i februari (se diagram 2:2). I
USA har de längre statsobligationsräntorna stigit något medan
motsvarande räntor i Tyskland har fallit. I båda länderna är
räntorna lägre än vid slutet av 2015, vilket troligen beror på
lägre styrräntor och mer tillgångsköp från flera centralbanker
samt förväntningar på en lägre global tillväxt och inflation.
I Sverige har de kortare statsobligationsräntorna fallit nå‐
got till följd av Riksbankens beslut att sänka reporäntan i
februari. De längre statsobligationsräntorna har stigit något i
linje med utvecklingen i USA. Ränteskillnaden gentemot tyska
räntor har varit i stort sett oförändrad på 2 års löptid men
stigit något på 10 års löptid (se diagram 2:3). Att de svenska
räntorna inte har fallit i likhet med de tyska räntorna bedöms
bero på stark svensk makrostatistik.

Valutamarknaden
Viss kronförstärkning sedan mitten av februari
De senaste åren har perioder av ökad finansiell osäkerhet
inneburit att euron blivit starkare. Sambandet förklaras av att
investerarna i normala tider har lånat pengar till låg ränta i
euroområdet för att sedan investera i mer riskfyllda tillgångar
i andra valutor. När osäkerheten ökar säljer investerarna
dessa tillgångar och växlar tillbaka pengarna till euro, vilket
tenderar att stärka euron. I samband med den finansiella oron
under början av året stärktes också euron mot flertalet valu‐
tor. Denna trend bröts i mitten av februari när oron på de
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2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
jan‐15

apr‐15

jul‐15

Sverige
USA

okt‐15

jan‐16

apr‐16

Tyskland
Storbritannien

Källa: Macrobond

Diagram 2:3. Ränteskillnad mot Tyskland
Procentenheter
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Anm. Avkastningskurvorna är nollkupongsräntor interpolerade från
obligationskurser med Nelson‐Siegel‐ metoden.
Källor: Macrobond, Thomson Reuters och Riksbanken

16

KAPITEL 2

Diagram 2:4. Bidrag och förändring i KIX‐växelkurser
Procent respektive procentenheter
0,5

finansiella marknaderna avtog, och förväntningarna på nya
stimulanser från ECB tilltog. Efter ECB:s och Federal Reserves
beslut i mars har euron dock återigen stärkts.
Sedan mitten av februari har kronan stärkts i konkurrens‐
vägda termer och blivit något starkare än Riksbankens sen‐
aste prognos (se diagram 1:8). Det största bidraget kommer
från en förstärkning mot euron, dollarn och pundet (se dia‐
gram 2:4). Utvecklingen bedöms dels bero på de internation‐
ella valutarörelserna, där bland annat dollarn och pundet
utvecklats svagt mot många valutor, men också på stark
svensk makrostatistik.

0,0

-0,5

-1,0

-1,5

-2,0

Procentuell förändring i KIX
Bidrag till förändringen i KIX

Globala tillgångspriser
Återhämtning i globala tillgångspriser
Efter relativt kraftiga börsnedgångar under början av året har
världens aktiemarknader återhämtat sig sedan mitten av
februari (se diagram 2:5). Börserna i de utvecklade länderna
har följt varandra relativt väl men i tillväxtländerna har skill‐
naderna varit större. Bland annat har börserna i oljeproduce‐
rande länder som Ryssland och Brasilien stigit kraftigt, medan
återhämtningen i Kina har varit mer dämpad.
Börsutvecklingen i Europa, USA och Japan har också präg‐
lats av stora rörelser i bankaktier de senaste månaderna.
Detta efter spekulationer om att bland annat de negativa
styrräntorna försämrar lönsamheten hos bankerna. I framför
allt euroområdet kvarstår mycket av osäkerheten, också
kopplad till att många banker har en stor andel dåliga lån och
därmed låg intjäning samt höga kostnader (se fördjupning
”Hur påverkar låga och negativa räntor bankers lönsamhet?”).
Även kreditmarknaden har återhämtat sig och riskpremi‐
erna på företagsobligationer har fallit i Sverige och omvärl‐
den. Riskpremierna på mer riskfyllda obligationer har dock
sammantaget stigit det senaste året. Den främsta orsaken är
troligen en ökad oro för den globala konjunkturen vilket får
investerare att lämna värdepapper med högre risk och istället
placera i statspapper. I framför allt USA beror utvecklingen
också på det låga oljepriset som har pressat lönsamheten
bland företag inom oljeindustrin.

Den finansiella situationen för företag och
hushåll

Anm. En negativ utveckling innebär att kronan har stärkts. Diagrammet vi‐
sar förändring av KIX och bidrag från olika valutor mellan 2016‐02‐10 och
2016‐04‐18. EM avser Brasilien, Indien, Mexiko, Polen, Turkiet och
Ungern. Råvaror avser Australien, Kanada och Nya Zeeland. Övrigt avser
Danmark, Island, Japan, Schweiz, Sydkorea och Tjeckien.
Källor: Thomson Reuters och Riksbanken

Diagram 2:5. Börsutveckling
Index, 2015‐01‐02 = 100
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Källor: Macrobond och Thomson Reuters

Diagram 2:6. Ränteskillnad mellan bostads‐ och
statsobligationer
Procentenheter
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1,0

Fortsatt goda finansieringsvillkor för svenska banker
Den ökade osäkerheten i banksektorn i euroområdet har till
viss del även spillt över på svenska banker, bland annat i form
av något högre upplåningskostnader under februari. Oron för
den svenska banksektorn har dock varit betydligt mindre,
vilket hänger samman med att de svenska bankerna har en
fortsatt god lönsamhet och bra finansieringsvillkor (se för‐
djupning ”Hur påverkar låga och negativa räntor bankers
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Anm. Bostadsobligationsräntan och statsobligationsräntan är nollku‐
pongsräntor interpolerade från obligationskurser med Nelson‐Siegel
metoden.
Källor: Macrobond och Riksbanken
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Diagram 2:7. Reporänta samt in‐ och utlåningsränta till hushåll
och företag, nya avtal
Procent

8

lönsamhet?”). Trots en återhämtning den senaste tiden har
ränteskillnaden mellan svenska bostads‐ och statsobligationer
stigit det senaste året, vilket i förlängningen kan leda till högre
finansieringskostnader för bankerna (se diagram 2:6). En viss
del av uppgången hänger troligen samman med utvecklingen
på den internationella kreditmarknaden. Även Riksbankens
köp av statsobligationer bedöms ha bidragit till den ökade
ränteskillnaden. Sammantaget bedöms dock de svenska ban‐
kerna ha goda finansieringsvillkor, vilket skapar bra förutsätt‐
ningar för kreditgivningen till hushåll och företag.
Låga räntor till hushåll och företag
Hushåll och företag fortsätter att låna till mycket låga räntor. I
februari föll den genomsnittliga bolåneräntan för nya avtal
marginellt till 1,6 procent. För icke‐finansiella företag har
räntan på banklån stigit något de senaste månaderna till
1,5 procent. Inlåningsräntorna till hushåll och företag har varit
i stort sett oförändrade sedan mitten av förra året och har
legat mycket nära noll (se diagram 2:7).
Utlåningsräntorna till hushåll och företag har sänkts unge‐
fär i linje med reporäntan sedan den blev negativ i februari
2015. Det är för tidigt att utvärdera effekterna av Riksbankens
beslut i februari att sänka reporäntan till −0,5 procent ef‐
tersom fullständiga data över sluträntor från finansmarknads‐
statistiken ännu saknas.7 Bankernas boräntor visar dock att de
har valt att inte sänka utlåningsräntorna i samma utsträckning
som vid tidigare räntebeslut. Det skulle kunna vara en indikat‐
ion på att genomslaget har minskat något när reporäntan
blivit mer negativ. En möjlig förklaring är att bankernas finan‐
sieringskostnader inte har fallit i lika stor utsträckning som
reporäntan det senaste året, vilket delvis kan förklaras av att
bankerna i de flesta fall har valt att inte låta inlåningsräntorna
bli negativa.8 En annan bidragande orsak kan vara att rän‐
teskillnaden mellan bostads‐ och statsobligationer har ökat
det senaste året, vilket i förlängningen kan leda till högre
finansieringskostnader. Kreditgivningen till hushåll och företag
fortsätter att öka i snabb takt och i februari var den årliga
tillväxttakten i banklån till hushåll oförändrad på 7,5 procent,
medan ökningstakten till företag föll något till 4,2 procent (se
diagram 2:8). Hushållen fortsätter att ta lån med bostadsrät‐
ter och småhus som säkerhet och i mars steg bostadspriserna
med 14 procent i årstakt. SEB:s boprisindikator har också stigit
de senaste månaderna och allt fler hushåll tror på fortsatt
stigande bostadspriser. För företagen ökar dessutom upplå‐
ningen via värdepapper, och i februari var tillväxttakten i
värdepappersupplåningen 8,5 procent.

7

Finansmarknadsstatistik finns tillgänglig till och med februari. Denna statistik ger en viss
indikation om hur sluträntorna har påverkats av Riksbankens beslut i mitten av februari,
men eftersom statistiken är ett genomsnitt för månaden påverkas snittet även av räntan
som gällde före beslutet.
8
Se till exempel J. Alsterlind, H. Armelius, D. Forsman, B. Jönsson och A‐L. Wretman, ”Hur
långt kan reporäntan sänkas?”, Ekonomiska kommentarer nr 11, 2015, Sveriges Riksbank.
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Anm. MFI:s genomsnittliga in‐ och utlåningsränta för hushåll och företag.
Källor: SCB och Riksbanken

Diagram 2:8. Utlåning till hushåll och företag
Årlig procentuell förändring
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Anm. MFI:s utlåning till hushåll och icke‐finansiella företag enligt finans‐
marknadsstatistiken justerat för omklassificeringar samt köpta och sålda
lån från 2006. Med penningmängd avses M3 utestående belopp.
Källa: SCB

Negativ inlåningsränta för vissa företag och
kommuner
Sedan reporäntan blev negativ har bankerna av olika skäl
valt att inte införa negativa inlåningsräntor för hushåll och
de flesta företag. Men vissa större företag och kommuner
möter numera en negativ ränta på sin inlåning. Det handlar
om aktörer med förhållandevis stora inlåningsvolymer eller
aktörer som själva kan finansiera sig på de finansiella
marknaderna till negativ ränta. Vissa större företag och
kommuner kan till exempel låna kortfristigt till negativ
ränta. Om sådana aktörer kan placera pengarna till noll‐
ränta hos bankerna ger det möjlighet till riskfria vinster. För
de flesta aktörer är inlåningen en förhållandevis liten del
jämfört med hur mycket de lånar av bankerna. För till ex‐
empel kommuner och landsting motsvarar inlåningen un‐
gefär en sjättedel av deras totala upplåning och när Riks‐
banken sänker reporäntan sänks också upplåningskostna‐
derna. Den expansiva penningpolitiken har dessutom bi‐
dragit till en bättre konjunktur och starkare efterfrågan, vil‐
ket innebär högre vinster för företagen och större skattein‐
täkter för kommunerna. Så även om vissa större företag
och kommuner får betala för att placera sina pengar hos
bankerna så är den sammantagna effekten positiv för de
flesta.
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FÖRDJUPNING – Hur påverkar låga och negativa räntor bankers
lönsamhet?
För att få upp inflationen har Riksbanken och flera andra centralbanker infört negativa räntor. Kritiker me‐
nar att negativa räntor motverkar sitt syfte eftersom de påstås pressa bankernas lönsamhet vilket skulle
kunna leda till högre utlåningsräntor och lägre utbud av krediter. Denna diskussion har i synnerhet förts i
euroområdet, där banker redan tyngs av låg lönsamhet. Riksbankens bedömning är att den sammantagna
effekten av negativa räntor på bankers lönsamhet är begränsad och till och med kan vara positiv, och att
de svenska bankernas funktion i den penningpolitiska transmissionsmekanismen består även vid en nega‐
tiv styrräntenivå.
Diagram 2:9. Avkastning på eget kapital

Fungerande kreditförsörjning förutsätter ett
välkapitaliserat banksystem
För att banker ska kunna låna ut till hushåll och företag
behöver de ha kapital.9 En god kapitalisering förutsätter i
sin tur en rimlig lönsamhet, eftersom nytt kapital oftast
byggs upp genom upparbetade vinster.
I euroområdet har många banker länge tyngts av svag
lönsamhet. Detta påverkar deras kapitalsituation negativt
och begränsar således deras möjligheter att försörja eko‐
nomin med lån. I förlängningen innebär ett banksystem
med svag lönsamhet att den penningpolitiska transmiss‐
ionen försämras.
Även om lönsamheten bland banker i euroområdet
länge har varit svag har det under senare tid uppstått
förnyad oro kring deras möjligheter att förbättra lönsam‐
heten i ett läge med låga och i synnerhet negativa räntor.
Den sammantagna effekten av låga och negativa rän‐
tor på bankers lönsamhet är dock inte uppenbar i förväg.
Lönsamheten kan nämligen påverkas på flera sätt, bland
annat genom att utlåningsräntor och finansieringskostna‐
der faller, men också genom förändrade utlåningsvoly‐
mer, kreditförluster och provisionsintäkter.10
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Anm. Oviktat genomsnitt. Den röda linjen avser ett urval av stora
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Källor: Bankernas delårsrapporter och SNL Financial

Diagram 2:10. Kreditförluster i förhållande till utlåning till
allmänheten
Rullande fyra kvartal, procent
2,0

1,5

Låg lönsamhet i euroområdet, hög lönsamhet i Sverige
Till skillnad från svenska banker har banker i euroområdet
länge tyngts av svag lönsamhet mätt som avkastning på
eget kapital (se diagram 2:9). Främst beror det på att
många banker där har höga kreditförluster och därmed
låg intjäning. Dessutom har de relativt höga kostnader.
Svenska banker har däremot under en längre period
haft låga kreditförluster (se diagram 2:10). De har dessu‐
tom en hög kostnadseffektivitet (kostnader i relation till
intäkter) och bankerna har de senaste åren även genom‐
fört flera besparingsprogram som ytterligare förbättrat
9

Se exempelvis H.S Shin, ”Bank capital and monetary policy transmission”, Panel
remarks at The ECB and its Watchers XVII conference, Frankfurt, 2016.
10
Se fördjupning ”Svenska finansiella institut och låga räntor” i Finansiell stabilitet
2015:2.
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kostnadseffektiviteten (se diagram 2:11). Dessutom har
svenska banker låga finansieringskostnader vilket är posi‐
tivt för lönsamheten (se diagram 2:12).

skillnaden mellan en marknadsränta och räntan på inlå‐
ning, pressas (se diagram 2:13). Det påverkar lönsamhet‐
en negativt.

Diagram 2:11. Kostnader i förhållande till intäkter

Diagram 2:13. Stibor och inlåningsräntan
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Diagram 2:12. Indikativa finansieringskostnader för ett urval
av europeiska banker
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Anm. Oviktat genomsnitt. Den röda linjen avser ett urval av stora
europeiska banker.
Källor: Bankernas delårsrapporter och SNL Financial
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Anm. Avser inlåningsräntor till hushåll och företag.
Källor: SCB och Riksbanken

Men i vilken grad inlåningsmarginalen påverkar lönsam‐
heten beror på i vilken utsträckning en bank är beroende
av inlåningsfinansiering. I Sverige finansierar sig bankerna
till stor del genom marknadsfinansiering (se diagram
2:14). Låga och negativa räntor innebär därmed att kost‐
naden sjunker för en stor del av finansieringen. I euroom‐
rådet består bankernas finansiering däremot i större ut‐
sträckning av inlåning.11

150

Diagram 2:14. Svenska bankers balansräkning i svenska kronor

100

Fördelning i procent

50

Likviditets‐
överskott 3 %

0

Likvida tillgångar
11 %

Utlåning till
hushåll och
företag 69 %

Anm. Mäts som femåriga CDS‐premier och avser det senaste årets
genomsnitt.

Lång marknads‐
finansiering 25 %
Inlåning hushåll
och företag 28 %

Källor: Macrobond och Riksbanken

Låga räntor pressar inlåningsmarginaler
Bankers lönsamhet påverkas av skillnaden mellan utlå‐
ningsräntan och räntan de finansierar utlåningen med,
den så kallade räntemarginalen. Eftersom både utlånings‐
räntan och räntan på finansieringen normalt följer styrrän‐
tan borde räntemarginalen inte påverkas av ränteläget.
Men vid låga och negativa räntor kan det hända att räntan
för finansieringen inte sjunker lika mycket som utlånings‐
räntan. Detta beror på att banker i Sverige och euroområ‐
det hittills valt att inte låta hushåll och de flesta företag
möta en negativ inlåningsränta. Detta innebär i sin tur att
bankernas så kallade inlåningsmarginal, det vill säga

Kort marknads‐
finansiering 31 %

Övriga tillgångar
17 %

Övriga skulder
16 %

Anm. Balansräkningen avser svenska bankers verksamhet i svenska kro‐
nor. Totalt uppgår balansomslutningen i svenska kronor till 8 000 miljar‐
der kronor. I övriga skulder ingår också eget kapital.
Källor: SCB och Riksbanken

Lägre räntor ger färre dåliga lån och lägre kreditförluster
Med lägre finansieringskostnader kan bankerna erbjuda
lägre utlåningsräntor till befintliga kunder utan att ränte‐
11

Se exempelvis H.S Shin, ”Bank capital and monetary policy transmission”, Panel
remarks at The ECB and its Watchers XVII conference, Frankfurt, 2016.
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marginalen minskar. Detta stärker kundernas betalnings‐
förmåga vilket i sin tur minskar kreditförlusterna och be‐
hovet av att göra reserveringar för befarade kreditförlus‐
ter. Därutöver leder lägre räntor till bättre makroekono‐
miska förutsättningar vilket ökar företags lönsamhet. Det
möjliggör högre löner vilket därmed ytterligare förbättrar
förutsättningarna för låntagare att hantera sina räntebe‐
talningar. Låga och negativa räntor underlättar därför för
många banker i euroområdet som länge tyngts av stora
kreditförluster.12 Men denna effekt är mindre för svenska
banker eftersom de inte varit tyngda av dåliga lån och
kreditförluster under den nuvarande räntesänkningscy‐
keln.
Begränsade kostnader av likviditetsöverskottet
I både Sverige och euroområdet har banksystemen likvidi‐
tetsöverskott gentemot centralbanken, det vill säga de
behöver placera likviditet hos centralbanken. Överskotten
har dessutom ökat i takt med att Riksbanken och ECB
genomfört köp av värdepapper, så kallade kvantitativa
lättnader. Överskottet placeras i centralbanken, vilket sker
till en ränta antingen på eller nära styrräntan. Vid en nega‐
tiv styrränta måste bankerna därmed betala ränta för
dessa placeringar. Men bankerna kan i stor utsträckning
finansiera sina likvida tillgångar till en i dagsläget negativ
ränta. Överskottet är dessutom mycket litet i förhållande
till bankernas totala tillgångar både i Sverige (se diagram
2:14) och i euroområdet. Sammantaget blir effekten på
bankernas resultat för placering av överskottet till negativ
ränta därför mycket liten.
Inte entydig effekt på bankers lönsamhet
Låga och negativa räntor påverkar bankers lönsamhet på
olika sätt. Tabell 2:2 åskådliggör effekten av låga och nega‐
tiva räntor på en banks resultaträkning.13 Eftersom fal‐
lande räntor medför att finansieringskostnaderna sjunker
bör bankers räntemarginal i de flesta fall påverkas endast i
begränsad utsträckning. Däremot innebär en pressad
inlåningsmarginal ett minskat räntenetto. Men samtidigt
ökar låneefterfrågan vid lägre räntor vilket kan leda till
större utlåningsvolymer. Ökade utlåningsvolymer förbätt‐
rar resultatet. Det påverkar även lönsamheten positivt om
nyutlåningen sker till större räntemarginal än tidigare.
Avgifts‐ och provisionsintäkter tenderar dessutom öka i
lågräntemiljöer. Detta beror bland annat på att efterfrå‐
gan på kapitalförvaltningsverksamhet och investment‐
banktjänster kan öka när räntorna är låga. Låga räntor har
också en positiv effekt på marknaden för svenska före‐
12
European Central Bank, Annual Report 2015, “Box 3: What do low interest rates
mean for banks and savers?”.
13
En banks resultat är inte är detsamma som dess lönsamhet. Lönsamhet definierat
som avkastning på eget kapital avser resultat i förhållande till eget kapital. Hur
mängden eget kapital har utvecklats är därför av betydelse när lönsamheten för en
period utvärderas.

tagsobligationer, vilket medför höjda avgiftsintäkter för de
svenska storbankerna som har en betydande emissions‐
och rådgivningsverksamhet.
Räntebärande värdepapper ökar ofta i värde när rän‐
tor faller. Fallande räntor kan därmed vidare bidra till
bankers lönsamhet genom ökade värderingsvinster (kallas
”verksamhet till verkligt värde” i resultaträkningen).
För vissa banker kan det emellertid finnas kostnader
specifikt förknippade med negativa räntor. Det handlar
bland annat om IT‐system som kan ha begränsade möjlig‐
heter att hantera negativa räntor vilket leder till kostnader
för manuell hantering. Det kan också handla om kostna‐
der relaterade till hantering av legala och avtalsmässiga
problem som uppstår vid negativa räntor. Omfattningen
av dessa kostnader är dock svårbedömd. Därutöver kan,
som tidigare diskuterats, låga räntor medföra lägre kredit‐
förluster och därmed påverka bankers resultat positivt.
Tabell 2:2. Låga och negativa räntors effekt på bankers resultat
Resultatpost
Effekt
Räntenetto
Räntemarginal
Varierar
Inlåningsmarginal
−
Ökade volymer
+
Provisionsnetto
+
Verksamhet till verkligt värde
+
Kostnader*
−
Kreditförluster
+
Resultat
Varierar
Anm. + och – anger påverkan på bankers resultat. *Kostnaderna är specifika för
negativa räntor och gäller inte för låga räntor i allmänhet.

Den sammantagna effekten av låga och negativa räntor på
bankernas lönsamhet både i Sverige och i euroområdet är
blandad, och kan skilja sig åt mellan banker. Svenska ban‐
kers lönsamhet har varit hög och stabil under de senaste
årens räntesänkningar, medan lönsamheten hos banker i
euroområdet har ökat under motsvarande period. Det
finns alltså inget som tyder på att låga och negativa räntor
ännu har påverkat bankers lönsamhet negativt. Lönsam‐
hetsproblemen bland banker i euroområdet förklaras
istället av mer fundamentala problem med en stor andel
dåliga lån i kombination med höga kostnader.
Riksbankens bedömning är att svenska bankers funkt‐
ion i den penningpolitiska transmissionen består även vid
en negativ reporänta. Bankernas stabila lönsamhet skapar
därmed alltjämt förutsättningar för en välfungerande
kreditförsörjning i Sverige. Det rådande lågränteläget kan
dock bidra till att bygga upp finansiella obalanser, i syn‐
nerhet genom en allt större skuldsättning och högre kredi‐
trisker hos svenska hushåll och företag, som på längre sikt
kan påverka ekonomin och bankernas lönsamhet nega‐
tivt.14

14
För ytterligare diskussion, se fördjupning ”Svenska finansiella institut och låga
räntor” i Finansiell stabilitet 2015:2.
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KAPITEL 3 – Det aktuella ekonomiska läget
Den globala tillväxten var dämpad mot slutet av 2015, men indikatorer talar sammantaget för att tillväx‐
ten i de ekonomier som är viktiga för Sveriges utrikeshandel har rört sig i positiv riktning sedan dess. I
Sverige var BNP‐tillväxten i stället överraskande hög fjärde kvartalet 2015. Den bedöms ha växlat ned
något därefter, delvis beroende på att exporttillväxten mattats. Resursutnyttjandet i svensk ekonomi
fortsätter ändå att stiga, vilket bland annat speglas i fallande arbetslöshet. Den trendmässiga uppgången i
inflationen har fortsatt och det beror delvis på att den tidigare försvagningen av kronan fortfarande driver
upp vissa priser. De närmaste månaderna väntar dock en sidledes rörelse för inflationen. Växelkursens
bidrag till inflationen avtar, men samtidigt får det stigande resursutnyttjandet successivt större genom‐
slag.

Inflation
Successivt högre inflation
Inflationen är högre nu än förra året, även om utveckling‐
en mellan enskilda månader är ryckig. Mätt med KPI är
inflationen – trots viss ökning de senaste månaderna –
fortfarande mycket låg, eftersom både hushållens ränte‐
kostnader och energipriserna har fallit. Men en rad mått
på den underliggande inflationen visar på en stigande
ökningstakt för konsumentpriserna. Tillsammans med
utvecklingen för andra priser i ekonomin borgar detta för
att även KPI‐inflationen stiger så småningom (se vidare i
fördjupningen ”En bredare bild av prisutvecklingen i
Sverige”).
Utfallen under inledningen av 2016 blev något högre
än väntat (se diagram 3:1). Bland annat har priserna på
kläder och skor ökat ovanligt snabbt. En sannolik förklaring
är att kronans försvagning mellan 2014 och 2015 fortfa‐
rande bidrar till snabbare prisökningar. Delar av kläd‐ och
skokollektionerna köps in långt innan de når butikerna och
det är ett skäl till att växelkurssvängningar tenderar att på‐
verka dessa priser med särskilt lång eftersläpning.
De överraskande inflationsutfallen berodde också på posi‐
tiva bidrag från tjänster vars pris sällan ändras, till exempel
banktjänster och offentligfinansierade tjänster som läkarvård.
Å ena sidan tenderar priserna på dessa tjänster att ändras så
sällan att ytterligare positiva överraskningar härifrån inte kan
väntas den närmaste tiden. Å andra sidan är det sannolikt att
de bidrag till inflationen som under de senaste månaderna
kommit från denna typ av tjänster kvarstår ett helt år. Sam‐
mantaget talar alltså inflationsutfallen sedan den penningpoli‐
tiska rapporten i februari för att inflationen även de närmaste
månaderna blir något högre än föregående prognos.

Tabell 3:1.
Förväntad utveckling i
PPR februari

Faktisk utveckling

KPIF‐inflationen
1,2 procent första
kvartalet.

Starkare än väntat, KPIF‐
inflationen blev 1,4 procent.

BNP‐tillväxten
3,5 procent det fjärde
kvartalet.

Starkare än väntat. BNP‐
tillväxten blev 5,3 procent.

Arbetslösheten faller till
6,9 procent första
kvartalet.

Månadsvisa utfall och indika‐
torer pekar på att arbetslös‐
heten blir 7,0 procent.

BNP‐tillväxten i euro‐
området 1,5 procent
fjärde kvartalet.

Svagare än väntat. BNP‐
tillväxten blev 1,3 procent.

BNP‐tillväxten i USA
0,7 procent fjärde
kvartalet.

Starkare än väntat. BNP‐
tillväxten blev 1,4 procent.

Anm. Penningpolitisk rapport (PPR). KPIF är KPI med fast bostadsränta.
KPIF‐inflationen mäts i årlig procentuell förändring. BNP‐tillväxten avser
kvartalsförändring i procent, uppräknat till årstakt.

Diagram 3:1. KPI och KPIF, prognos PPR februari
Årlig procentuell förändring
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Anm. KPIF är KPI med fast bostadsränta.
Källor: SCB och Riksbanken
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Splittrade inflationsindikatorer
Samtidigt är det svårt att utifrån indikatorer för inflationen
skapa sig en entydig bild av den närmaste tidens utveckling.
På världsmarknaden faller råvarupriserna för bland annat
livsmedel. Och efter ett par år av ökningar har importprisin‐
dex för konsumtionsvaror upphört att stiga, till stor del bero‐
ende på att kronan har börjat stärkas. Därmed är det kanske
inte förvånande att Riksbankens företagsundersökning indike‐
rar att konsumentnära företag har svårt att höja priserna
ytterligare i nuläget.
Men det finns också indikatorer som talar för snabbare
prisökningar framöver. I producentledet stiger ökningstakten i
hemmamarknadspriserna på konsumtionsvaror, om än grad‐
vis. Konjunkturbarometern visar att företag i handeln räknar
med att höja sina priser i större utsträckning än ett historiskt
genomsnitt (se diagram 3:3). Även företag i producentledet
planerar prishöjningar. Och även om nivån fortfarande är låg i
ett historiskt perspektiv, så har näringslivets förväntningar på
inflationen det närmaste året stigit. Denna tendens finns
också bland andra aktörer i samhället. Enligt Prosperas enkät‐
undersökning fortsätter inflationsförväntningarna att stiga (se
diagram 1:9).
Ett sätt att väga samman de blandade signalerna är att
utgå från en mer formell modellanalys. En sådan analys visar
att ökningstakten i KPIF exklusive energi dämpas något det
närmaste halvåret (se diagram 3:4). Med undantag för april,
så är modellprognosen i stort sett i linje med Riksbankens
bedömning. I april är modellprognosen högre än bedömning‐
en, eftersom den inte fullt ut fångar att priserna på utrikes
resor sannolikt fallit avsevärt jämfört med mars då de steg i
samband med ledigheter kring påsken. Sammantaget innebär
detta ändå en marginell upprevidering av bedömningspro‐
gnosen sedan den penningpolitiska rapporten i februari. Upp‐
revideringen är tydligare i KPIF, eftersom energipriserna ser ut
att bli högre än föregående prognos. Även KPI‐inflationen
revideras upp.

Tidsseriebrott i KPI‐indelningen av varor
och tjänster
För att bättre kunna analysera inflationen delar Riksbanken
in KPI i delaggregat som varor och tjänster, medan SCB i
första hand lyfter fram indelningar baserade på konsumt‐
ionsändamål. Vid årsskiftet uppstod ett tidsseriebrott i
Riksbankens indelning, eftersom SCB har brutit ut produkt‐
gruppen telefoner från telefoni i delaggregatet tjänster och
flyttat den till hemelektronik, bland varorna. Detta innebär
ett skenbart lyft för prisutvecklingen i tjänsterna och en
motsvarande dämpning av varupriserna, vilket kan för‐
svåra tolkningen av statistiken. Priserna på flera slags tjäns‐
ter ökar trendmässigt (se diagram 3:14). Men tidsserie‐
brottet ger felaktigt intrycket av att takten nu växlat upp
avsevärt (se diagram 3:2). Till de snabbare prisökningarna
sedan januari bidrar också i stor utsträckning skatteföränd‐
ringar.
Diagram 3:2. Varor och övriga tjänster i KPI
Årlig procentuell förändring
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Varor
Övriga tjänster
Anm. Med övriga tjänster avses här tjänster i KPI exklusive utrikes resor,
hyror och fastighetsskatt. I delaggregatet varor inkluderas inte livsmedel.
Delaggregatens vikt är 31 respektive 25 procent av den totala KPI‐korgen.
Källor: SCB och Riksbanken

Diagram 3:3. Försäljningspriser i detaljhandeln, förväntningar

Global och svensk konjunktur
Viss avmattning i omvärldstillväxten under slutet av fjolåret
Den globala tillväxten var dämpad mot slutet av 2015. Detta
berodde inte minst på att tillväxten i de utvecklade ekonomi‐
erna var svag eller stagnerande. Till exempel sjönk BNP‐
tillväxten i flera av de nordiska länderna under det fjärde
kvartalet 2015. Samtidigt fortsatte lågkonjunkturen i flera
tillväxtekonomier, däribland Ryssland och Brasilien. Världs‐
handeln tappade fart och indikatorer som den globala expor‐
torderingången tyder på att handeln ökade långsamt även i
början av 2016.
Trots lägre global tillväxt minskade inte BNP‐tillväxten i
euroområdet under det fjärde kvartalet 2015, utan var den‐
samma som under det tredje kvartalet. Det finns dock tecken

Nettotal, säsongsrensade data
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Anm. Streckad linje avser medel från maj 2003 till och med senaste utfall.
Konjunkturinstitutet frågar om förväntade försäljningspriser de närmaste
tre månaderna.
Källa: Konjunkturinstitutet
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på att de positiva effekterna på tillväxten både från det låga
oljepriset och från tidigare försvagningar av eurons växelkurs
har börjat mattas av. Vad gäller både hushållens konsumtion
och exporten sjönk tillväxttakterna under slutet av fjolåret.
I stället hölls BNP‐tillväxten uppe av den offentliga konsumt‐
ionen som växte i snabbare takt än på flera år, vilket delvis
kan kopplas till det ökade antalet flyktingar.
I USA sjönk BNP‐tillväxten något under det fjärde kvartalet
i fjol – mycket för att en stark dollar spädde på effekten av
den svagare globala efterfrågan. Bakom inbromsningen låg
också en långsam investeringstillväxt, även utanför energisek‐
torn som drabbats hårt av det låga oljepriset. BNP‐tillväxten i
USA var dock högre än prognosen i den penningpolitiska
rapporten i februari.
Indikatorer talar för att global tillväxt vänder upp igen
I början av året syntes en bred nedgång i företagens förtro‐
ende runt om i världen (se diagram 3:5). Även hushållens
förtroende har minskat. I mars tycks dock många indikatorer
ha stabiliserats eller vänt upp igen. Samtidigt har annan sta‐
tistik, som detaljhandelsomsättning och industriproduktion,
gett ett blandat intryck av utvecklingen. I euroområdet har
dessa data mestadels talat för stigande tillväxt, men i USA
gäller det motsatta. Kinas ekonomi fick en delvis trevande
start på året med dämpningar av tillväxten inom både detalj‐
handeln och industrin i januari och februari. Tillväxten i båda
dessa sektorer vände dock uppåt i mars. Samtidigt steg inve‐
steringarna i fasta tillgångar snabbare än under slutet av fjolå‐
ret. Indikatorer för BNP‐tillväxten i de ekonomier som är
viktigast för Sveriges utrikeshandel talar sammantaget för att
nedväxlingen fjärde kvartalet 2015 var tillfällig, och att tillväxt‐
takten ökade något under första kvartalet 2016.
Oljepriset dämpar fortfarande omvärldsinflationen
Oljepriset har stigit från en låg nivå i takt med en allmän för‐
bättring på de finansiella marknaderna. Det internationella
energiorganet IEA bedömer att oljepriset kan ha bottnat och
pekar på att utbudet minskar snabbare än tidigare i USA och
andra länder utanför OPEC. Inte heller har utbudet från Iran
ökat på det sätt som många tidigare såg framför sig. Men
även om oljepriset har stigit senaste tiden så är nivån alltjämt
betydligt lägre än för ett år sedan (se diagram 4:1).
Inflationen i många av de ekonomier som är viktiga för
Sveriges utrikeshandel har börjat stiga från låga nivåer. Det
beror delvis på att energiprisernas negativa bidrag till inflat‐
ionen successivt avtagit. Men den underliggande inflationen
har också stigit, även om den fortfarande är låg i flera länder
(se diagram 3:6). Ett viktigt undantag är USA där inflationen är
tydligt högre.

Diagram 3:4. Modellprognos KPIF exklusive energi med
osäkerhetsintervall
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Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på modellernas historiska
prognosfel. KPIF är KPI med fast bostadsränta.
Källor: SCB och Riksbanken

Diagram 3:5. Inköpschefsindex i omvärlden
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Anm. Index över 50 indikerar tillväxt.
Källa: Markit

Diagram 3:6. Kärninflation i omvärlden
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Svensk BNP‐tillväxt dämpas något efter mycket starkt 2015
Svensk ekonomi växte mycket snabbt under 2015, särskilt
fjärde kvartalet. Flera indikatorer tyder på en fortsatt gynn‐

10

11

12

13

14

Euroområdet, HIKP
USA, KPI

USA, PCE
Storbritannien, KPI

Anm. För Euroområdet visas HIKP exklusive energi och icke‐förädlade
livsmedel. För USA visas KPI och PCE exklusive energi och livsmedel och
för Storbritannien visas KPI exklusive energi, livsmedel, alkohol och tobak.
Källor: Macrobond och nationella källor
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Diagram 3:7. Indikatorer för tillverkningsindustrin
Index

sam utveckling under första halvåret 2016, även om tillväxten
växlar ned något jämfört med fjolåret.
BNP växte med drygt 5 procent under fjärde kvartalet
jämfört med tredje kvartalet, uppräknat till årstakt, vilket var
klart mer än förväntat. Den höga tillväxten beror både på en
gynnsam utveckling av den inhemska efterfrågan och på en
hög tillväxt i exporten. En del av tillväxten under fjärde kvarta‐
let bedöms dock förklaras av tillfälliga faktorer, som förde
med sig att såväl tjänsteexporten som investeringarna i om‐
byggnation steg osedvanligt snabbt. Dessa faktorer bedöms
inte ha kvarstått under första kvartalet 2016 och därför väntas
BNP‐tillväxten ha dämpats något.
Den starka tillväxten 2015 har inte fullt ut återspeglats i de
mest centrala förtroendeindikatorerna. Detta mönster består.
Konjunkturbarometern fortsätter att signalera optimism i
näringslivets samtliga branscher och i synnerhet i tillverk‐
ningsindustrin, men enligt Inköpschefsindex är förtroendet i
tillverkningsindustrin inte lika starkt (se diagram 3:7). Även
bilden av hushållens förtroende är fortsatt svårtolkad. Enligt
Konjunkturbarometern är hushållens förtroende nära det
historiskt normala, men de är betydligt mer positiva vad gäller
utsikterna för den egna ekonomin än för svensk ekonomi.
Indikatorer för detaljhandeln och nybilsregistreringarna ut‐
vecklas emellertid gynnsamt och hushållens konsumtion
väntas växa historiskt sett snabbt det första halvåret 2016.
Svensk exporttillväxt var hög under 2015, trots att efter‐
frågan på svenska exportmarknader endast växte måttligt.
Sannolikt beror den relativt snabba exporttillväxten delvis på
kronans försvagning mellan 2014 och 2015. I början av 2016
dämpades exportorderingången enligt såväl Konjunkturba‐
rometern som Inköpschefsindex. Sammantaget bedöms ex‐
porttillväxten mattas av något, till en takt närmare den som
har varit historiskt normal.
Tillväxten i den offentliga konsumtionen var hög under
2015, bland annat till följd av det ökade antalet asylsökande
under fjolåret. Trots att kostnaderna ökade förbättrades det
offentliga finansiella sparandet betydligt. Detta berodde del‐
vis på att den gynnsamma konjunkturutvecklingen ledde till
högre skatteintäkter, men har även påverkats av en engångs‐
händelse.15
Informationen i de kortsiktiga indikatorerna för BNP‐
tillväxten kan också sammanfattas i statistiska modeller. För
första kvartalet indikerar modellprognoserna att tillväxten har
mattats sedan slutet av fjolåret (se diagram 3:8). Men
Riksbankens slutliga prognos baseras inte bara på modellpro‐
gnoserna, utan också på bedömningar av faktorer som inte
ingår i eller fångas ordentligt av modellerna. Den höga BNP‐
tillväxten under fjärde kvartalet berodde delvis på sådana
faktorer. Eftersom dessa, som nämnts ovan, inte bedöms ha
15

En koncern i näringslivet gjorde en inbetalning av extra bolagsskatt som uppgick till
15 miljarder kronor. Mycket talar för att den inbetalningen var en engångshändelse.
Utöver detta har Skatteverket uppmärksammat stora inbetalningar till skattekonton som
inte avser faktisk skatt. Sådana inbetalningar ingår inte i beräkningen av det finansiella
sparandet, men påverkar budgetsaldot.
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Diagram 3:8. Modellprognos BNP med osäkerhetsintervall
10

Kvartalsförändring i procent uppräknad till årstakt, säsongsrensade data

8
6
4
2
0
-2
jan-14

jul-14

jan-15

jul-15

Prognos
Modellprognos

jan-16

50 procent
90 procent

Anm. Modellprognosen är ett medelvärde av prognoser gjorda med olika
statistiska modeller som tar hänsyn till månadsstatistik för efterfrågan och
produktion samt enkätdata i Konjunkturbarometern och inköpschefsin‐
dex. Osäkerhetsintervallen är baserade på modellernas historiska pro‐
gnosfel.
Källor: SCB och Riksbanken

Diagram 3:9. Sysselsättningsgrad och arbetslöshet
Procent av befolkningen respektive arbetskraften, 15–74 år
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Diagram 3:10. Lediga jobb och anställningsplaner

kvarstått under första kvartalet, är Riksbankens prognos lägre
än modellprognoserna. Därmed bedöms svensk BNP växa
med drygt 2 respektive 3 procent de två första kvartalen
2016, jämfört med föregående kvartal och uppräknat till års‐
takt.
Resursutnyttjandet är ungefär normalt
Utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden är fortsatt
gynnsam. I takt med den snabba BNP‐tillväxten har efterfrå‐
gan på arbetskraft ökat. Sysselsättningsgraden har stigit kon‐
tinuerligt i flera år och under fjolåret föll också arbetslösheten
relativt snabbt (se diagram 3:9).
En fortsatt ljus bild tecknas i företagsundersökningar från
bland annat SCB och Konjunkturinstitutet (se diagram 3:10).
Samtidigt har allt fler lediga jobb anmälts till Arbetsför‐
medlingen. Indikatorer visar totalt sett att sysselsättningsgra‐
den kommer att fortsätta stiga och att arbetslösheten kom‐
mer att fortsätta minska det närmaste kvartalet.
Mycket pekar på att resursutnyttjandet på arbetsmark‐
naden, efter många år präglade av lågkonjunktur, har stigit
och nu är ungefär normalt (se fördjupningen ”Resursutnytt‐
jande på arbetsmarknaden är ungefär normalt, men bedöm‐
ningen är osäker”). Till exempel visar Konjunkturbarometern
att andelen företag som upplever brist på arbetskraft har
stigit i flera år (se diagram 3:11). Även i ett bredare perspek‐
tiv, för svensk ekonomi som helhet, bedömer Riksbanken att
resursutnyttjandet i nuläget är ungefär normalt. Ett tecken på
detta är att Riksbankens RU‐indikator har stigit sedan början
av 2013 och nu är nära sitt historiska genomsnitt (se diagram
3:12).16 Det aktuella resursutnyttjandet är en viktig faktor i
prognosarbetet, eftersom det påverkar utsikterna för BNP‐
tillväxten samt utvecklingen av löner och priser på lite längre
sikt. Mängden lediga resurser går dock inte att mäta direkt
utan måste i stället uppskattas ungefärligt. Riksbanken an‐
vänder en bred uppsättning indikatorer för detta ändamål.
Den närmaste tiden väntas resursutnyttjandet i svensk
ekonomi fortsätta stiga, eftersom BNP och arbetade timmar
ökar snabbare än Riksbankens bedömning av de närmaste
årens trendmässiga tillväxttakt.

Årlig procentuell förändring respektive nettotal, säsongsrensade data
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Anm. Anställningsplaner avser förväntningar om antal anställda i närings‐
livet. Streckade linje avser medel från 2003 till och med senaste utfall.
Källor: Konjunkturinstitutet och SCB

Diagram 3:11. Brist på arbetskraft
Andel ja‐svar, säsongsrensade data
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Anm. Bygg och anläggning avser andel företag som angett brist på arbets‐
kraft som främsta hindret för ökat byggande. Övriga branscher avser an‐
delen företag som svarat ja på en fråga om det råder brist på arbetskraft.
Källa: Konjunkturinstitutet

Diagram 3:12. RU‐indikatorn
Standardavvikelse
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16
RU‐indikatorn är ett statistiskt mått som bygger på statistik från framförallt Konjunktur‐
barometern och Arbetskraftsundersökningarna. Indikatorn ger en uppskattning av resurs‐
utnyttjandets avvikelse från dess medelvärde sedan 1996. Detta historiska medelvärde ges
siffran 0 när indikatorn konstrueras. Om RU‐indikatorn i en tidpunkt visar värdet 0 är det
alltså inte nödvändigtvis ett tecken på att resursutnyttjandet är precis normalt, utan att
det är genomsnittligt. Enligt Riksbankens samlade bedömning har resursutnyttjandet i
genomsnitt varit något lägre än normalt under perioden sedan 1996. Det skulle kunna tala
för att värdet 0 i RU‐indikatorn för närvarande signalerar att resursutnyttjandet i ekonomin
inte är fullt ut normalt, utan något lägre.
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Anm. RU‐indikatorn är ett mått på resursutnyttjandet. Den är
normaliserad så att medelvärdet är 0 och standardavvikelsen är 1.
Källa: Riksbanken

26

PENNINGPOLITISK RAPPORT APRIL 2016

FÖRDJUPNING – En bredare bild av prisutvecklingen i Sverige
Riksbankens mål är att inflationen mätt med Konsumentprisindex (KPI) ska uppgå till 2 procent. I denna
fördjupning ges ett bredare perspektiv på prisutvecklingen i Sverige. Inflationen mätt med KPI är fortfa‐
rande låg men en stigande prisökningstakt syns i mått på den underliggande inflationen, bland under‐
grupperna i KPI samt i priser i tidigare led än konsumentledet. Detta bedöms delvis hänga samman med
att kronan har försvagats under senare år. Men en växande ökningstakt i mer inhemskt bestämda priser är
en indikation på att även det stigande resursutnyttjandet har börjat påverka prisökningstakten.

Den underliggande inflationen stiger
Inflationen mätt med KPI har varit låg under de senaste
åren och uppgick i mars till 0,8 procent. Rensat för effek‐
ten av fallande bostadsräntor är dock inflationen högre
och ökningstakten i KPI med fast ränta (KPIF) uppgick till
1,5 procent. Ökningstakten i många konsumentpriser har
stigit trendmässigt under de senaste två åren. Detta syns
bland annat i utvecklingen i olika mått på den så kallade
underliggande inflationen (se diagram 3:13). Kronans
försvagning sedan början av 2014 är en viktig förklaring till
detta men det stigande resursutnyttjandet bedöms också
ha haft viss betydelse.
Diagram 3:13. KPI och olika mått på underliggande inflation
5

Årlig procentuell förändring
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minska betydelsen av varu‐ och tjänstegrupper vars priser
varierar kraftigt.17
Samtliga mått på den underliggande inflationen har
det senaste året indikerat en högre inflation än öknings‐
takten i KPI. Det är främst fallande räntekostnader för
hushållens boende som bidragit till detta. Hushållens
räntekostnader ingår i KPI men har under det senaste året
inte i samma utsträckning påverkat måtten på underlig‐
gande inflation.18
Bland undergrupperna i KPI syns den tydligaste upp‐
gången i prisökningstakten i varu‐ och livsmedelspriserna.
Dessa ökade betydligt snabbare 2015 än 2014 (se diagram
3:14). Kronförsvagningen som skedde under 2014 fram till
mitten av 2015 bedöms vara en viktig orsak till uppgången
eftersom många av dessa varor har ett relativt högt im‐
portinnehåll. Sedan mitten av 2015 har dock kronan för‐
stärkts och prisökningstakten har därmed avtagit något
både i varu‐ och livsmedelspriserna.
Men samtidigt har det skett en gradvis uppgång i de
mer inhemskt bestämda tjänstepriserna. Detta är särskilt
tydligt om man tittar på ett mått som är rensat för bland
annat hyror, utrikes resor och effekter av skatteföränd‐
ringar.19 I detta mått har en mer trendmässig uppgång i
prisökningstakten skett de senaste åren (se diagram 3:14).
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Anm. Fältet visar det högsta och lägsta utfallet bland olika mått på under‐
liggande inflation. De mått som inkluderas är KPIF, KPIF exklusive energi,
KPIF med konstant skatt, UND24, Trim85, HIKP exklusive energi och icke
förädlade livsmedel, persistensviktad inflation, faktor från principalkom‐
ponentanalys och viktad medianinflation.
Källor: SCB och Riksbanken

Underliggande inflation är inte ett entydigt begrepp och
kan beräknas på olika sätt. Ett vanligt sätt är att exkludera
vissa förutbestämda komponenter från KPI som anses
spegla mer tillfälliga och kortvariga prisförändringar. KPIF
exklusive energi är ett exempel på ett sådant mått. Andra
sätt att mäta den underliggande inflationen är att med
hjälp av statistiska metoder systematiskt exkludera eller

17
I UND24 är KPI sammanvägt med vikter i förhållande till standardavvikelsen i
respektive undergrupps ökningstakt under de senaste 24 månaderna. Ju högre
standardavvikelse desto lägre vikt. I Trim85 och viktad medianinflation exkluderas 15
respektive 99 procent av de högsta och lägsta prisförändringarna. Persistensviktad
inflation vägs samman med vikter från skattade autoregressiva parametrar för de
olika undergrupperna i KPI. Ju högre persistens desto större vikt. I principalkompo‐
nentanalysen används den första principalkomponenten skattad från den årliga
ökningstakten i de olika undergrupperna.
18
Förändringar i hushållens räntekostnader ingår inte i KPIF, KPIFXE eller HIKP och har
inte heller ingått i sammanvägningen till Trim85 eller viktad median det senaste året.
I UND24, faktorn från principalkomponentanalysen och det persistensviktade måttet
ingår räntekostnaderna men med en lägre vikt än i KPI.
19
Anledningen till att hyrorna exkluderats är att hyresmarknaden är reglerad och att
en förändring i efterfrågan troligen bara har en marginell påverkan på hyresutveckl‐
ingen. Vad gäller utrikes resor påverkas dessa förutom av inhemska faktorer till stor
del av växelkursens utveckling. Förutom hyror, utrikes resor och skatteförändringar
har även fastighetsskatten och telepriserna exkluderats från tjänstepriserna. Priserna
på både teletjänsten och telefonerna ingick i tjänsteprisaggregatet till och med
december 2015 men från och med januari 2016 ingår telefonerna i varuprisaggrega‐
tet. Detta komplicerar bilden.
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Denna uppgång bedöms bero på ett stigande resursut‐
nyttjande i den svenska ekonomin.
Diagram 3:14. Varor, tjänster och livsmedel i KPI
4

Årlig procentuell förändring
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tidigare led än i konsumentledet har ökat allt snabbare på
senare år.20 En nedgång har skett i prisökningstakten
under hösten 2015 när kronan slutade försvagas och
istället började förstärkas. Men även ökningen i det in‐
hemska resursutnyttjandet bedöms ha bidragit till en
stigande prisökningstakt under det senaste året.
Diagram 3:15. KPIF och deflatorer
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Anm. Undergrupperna i diagrammet utgör tillsammans cirka 88 procent
av KPI. Siffrorna inom parentes anger respektive undergrupps vikt i KPI.
Utöver dessa grupper ingår energipriser och hushållens räntekostnader.
Måttet tjänster – underliggande avser tjänstepriser exklusive hyror, utri‐
kes resor, fastighetsskatt och tele. Måttet är dessutom rensat för effekter
av förändrade indirekta skatter.

Anm. Streckade linjer avser genomsnittlig ökningstakt sedan 2000.

Källor: SCB och Riksbanken

Källor: SCB och Riksbanken

Prisökningstakten i tidigare led stiger
Utvecklingen i konsumentpriserna påverkas bland annat
av hur priserna på importen och den inhemska produkt‐
ionen utvecklas.
Under de senaste åren syns en uppgång i prisöknings‐
takten i näringslivet och i hela den inhemska produktionen
(se diagram 3:15). Dessa prisökningstakter är beräknade
från de implicita prisindexar (deflatorer) som erhålls ge‐
nom att dividera statistik från Nationalräkenskaperna i
löpande priser med statistik i fasta priser.
Bland försörjningsbalansens komponenter är det
främst de implicita prisindexarna för export och investe‐
ringar som har ökat snabbare. Inom näringslivet har pri‐
sökningstakten ökat tydligast inom tillverkningsindustrin
och handeln. Prisökningstakten i näringslivet och i hela
BNP har det senaste året varit högre än sina historiska
snitt och högre än ökningstakten i KPIF.
Även i producentledet syns en snabbare ökningstakt i
priserna under de senaste två åren. Importpriserna för
konsumtionsvaror ökade snabbare än sitt historiska snitt
under 2014 och 2015 (se diagram 3:16). Priserna på
hemmamarknaden, det vill säga priserna på de varor som
produceras och säljs i Sverige, har sedan 2013 ökat lång‐
sammare än sitt historiska snitt men en viss uppgång i
prisökningstakten har skett det senaste halvåret.
Försvagningen av kronan från 2014 till mitten av 2015
bedöms vara en viktig förklaring till att även priserna i

Förädlingsvärde i näringslivet
KPIF
BNP

Diagram 3:16. Priser på konsumtionsvaror i producentledet
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Anm. Streckade linjer avser genomsnittlig ökningstakt sedan 2000.
Källor: SCB och Riksbanken

20
Importpriserna ingår inte i de implicita prisindexarna för näringslivet och BNP
eftersom dessa avser att mäta priserna för den inhemska produktionen. Exportpri‐
serna ingår dock och dessa påverkas direkt av en förändring i kronans växelkurs.
Exportpriser mäts i svenska kronor och eftersom priset på exporten ofta sätts på en
internationell marknad ger en försvagning av kronan utrymme för högre pris mätt i
kronor.
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FÖRDJUPNING – Resursutnyttjandet på arbetsmarknaden är
ungefär normalt, men bedömningen är osäker
Svensk ekonomi växer snabbt och arbetslösheten sjunker. En lägre arbetslöshet indikerar att resursutnytt‐
jandet på arbetsmarknaden har stigit. Sammansättningen i arbetskraften förändras dock över tid vilket kan
innebära att den arbetslöshet som är förenlig med ett normalt resursutnyttjande också förändras. Därför
är det även viktigt att titta på andra indikatorer på resursutnyttjandet. Riksbankens samlade bedömning är
att resursutnyttjandet på arbetsmarknaden har stigit och i nuläget är ungefär normalt.
Diagram 3:17. Arbetslöshet och bristtal

De lediga resurserna på arbetsmarknaden har minskat
Mängden lediga resurser i ekonomin påverkar bedöm‐
ningen av BNP‐tillväxten framöver samt utvecklingen av
löner och priser på lite sikt. Bedömningen av resursutnytt‐
jandet i ekonomin är därför viktig för utformningen av
penningpolitiken.
Stöttad av penningpolitiken har den höga tillväxten i
svensk ekonomi bidragit till att arbetslösheten har sjunkit
sedan slutet av 2014. I februari var arbetslösheten
7,1 procent (se diagram 3:17). Sysselsättningsgraden har
stigit kontinuerligt sedan 2010 och uppgick till 67 procent i
februari, vilket är nästan lika högt som före finanskrisen
(se diagram 3:9).21 En allt lägre arbetslöshet och en allt
högre sysselsättningsgrad indikerar att resursutnyttjandet
på arbetsmarknaden stigit. Att använda arbetslösheten
som ett mått på resursutnyttjandet kompliceras dock av
att arbetskraftens sammansättning förändras över tid och
olika grupper har olika lätt att få ett arbete. Den arbets‐
löshet som bedöms vara förenlig med ett normalt resurs‐
utnyttjande kan därmed variera över tid.
Indikatorer stödjer bilden
Även indikatorer pekar på ett stigande resursutnyttjande
på arbetsmarknaden. Bland annat har andelen företag i
Konjunkturbarometern som rapporterar brist på arbets‐
kraft stigit, och var i slutet av 2015 högre än det historiska
genomsnittet (se diagram 3:17). Uppgången är bred, men
andelen är särskilt hög i byggbranschen (se diagram 3:11).
Enligt Arbetsförmedlingen är det också betydande rekry‐
teringsproblem inom offentlig sektor.22 Ytterligare en
indikation på att resursutnyttjandet på arbetsmarknaden
stigit är att antalet personer i arbetsför ålder som vill ar‐
beta i förhållande till antalet lediga jobb har minskat (se
diagram 3:18). Utvecklingen beror dock både på att anta‐
21
Den demografiska utvecklingen de senaste 10 åren har inneburit att andelen äldre
och utrikes födda, som i genomsnitt har en lägre sysselsättningsgrad, ökat som andel
av befolkningen. Att arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningsgraden samtidigt har
stigit trendmässigt bedömer Riksbanken till stor del vara en effekt av de reformer
som genomförts på arbetsmarknaden.
22
Se ”Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015”, Arbetsförmedlingen, 2015.

50

Procent av arbetskraften 15–74 år respektive nettotal

9

40

8

30

7

20

6

10

5

0

4
01

04

07

10

13

Arbetslöshet (höger skala)
Bristtal i näringslivet
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Diagram 3:18. Arbetssökande per ledigt jobb
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Anm. Diagrammet visar antalet arbetssökande samt antalet latent arbets‐
sökande per ledigt jobb enligt SCB.
Källor: SCB och Riksbanken

let arbetssökande är färre och på att det finns fler lediga
jobb.
Det finns samtidigt tecken på att matchningen mellan
de arbetssökande och de lediga jobben försämrats. Det
tar normalt längre tid för företagen att rekrytera när ar‐
betslösheten är låg, eftersom de har färre arbetssökande
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att välja bland. I nuläget är dock den genomsnittliga rekry‐
teringstiden i näringslivet betydligt längre än vad som
tidigare varit förknippat med den nuvarande nivån på
arbetslösheten (se diagram 3:19). Rekryteringstiden på‐
verkas emellertid även av vilka som är arbetslösa och det
har förändrats det senaste decenniet.
Många av de arbetslösa är utrikes födda och personer
med långa arbetslöshetstider
Det senaste året är det främst bland inrikes födda som
arbetslösheten har minskat (se diagram 3:20). Bland utri‐
kes födda har arbetslösheten legat kring 16 procent sedan
2010. Arbetslösheten är betydligt högre i vissa grupper, i
synnerhet bland utomeuropeiskt födda utan gymnasieut‐
bildning. En viktig förklaring till att arbetslösheten bland
utrikes födda inte sjunkit är att det varit ett stort inflöde
av utrikes födda i arbetskraften och för många tar det tid
att få ett arbete.23 Arbetsmarknaden för utrikes födda är
också mer känslig för konjunktursvängningar.24 Den ut‐
dragna lågkonjunkturen har därmed sannolikt försvårat
deras inträde på arbetsmarknaden.
Chansen att övergå från arbetslös till sysselsatt mins‐
kar med tiden i arbetslöshet, bland annat till följd av att
företag tenderar att välja bort personer med långa arbets‐
löshetstider.25 Andelen långtidsarbetslösa har förvisso
minskat den senaste tiden, men uppgick under inledning‐
en av året fortsatt till drygt 30 procent. Den genomsnitt‐
liga tiden i arbetslöshet har också gått upp efter finanskri‐
sen till i genomsnitt ca 34 veckor (se diagram 3:21).26
Resursutnyttjandet bedöms vara ungefär normalt

Efter en utdragen lågkonjunktur pekar nu arbetsmark‐
nadsstatistik och indikatorer sammantaget på att resurs‐
utnyttjandet på arbetsmarknaden är ungefär normalt. Det
förbättrade konjunkturläget väntas underlätta etablering‐
en på arbetsmarknaden för utrikes födda något. Bedöm‐
ningen av resursutnyttjandet och särskilt de utrikes föddas
situation på arbetsmarknaden framöver är dock osäker.
Ett stigande resursutnyttjande medför normalt en högre
ökningstakt i löner och priser med viss fördröjning, vilket
också ligger i Riksbankens prognos.

23
Mellan 2006 och 2015 ökade antalet utrikes födda i arbetskraften med ca 350 000
personer. Enligt AKU var den genomsnittliga jobbchansen (övergång från arbetslös till
sysselsatt) 28 procent per kvartal i fjol, bland utrikes födda var den 18 procent per
kvartal. Enligt Arbetsförmedlingens statistik övergick endast 2,4 procent av uto‐
meuropeiskt födda från arbetslöshet till ett osubventionerat arbete varje månad.
24
Se D‐O Rooth och O Åslund, ”Spelar när och var någon roll? Arbetsmarknadslägets
betydelse för invandrares inkomster”, Rapport 2003:5, IFAU.
25
Se S Eriksson och D‐O Rooth,”Do employers use unemployment as a sorting
criterion when hiring? – Evidence from a field experiment”, The American Economic
Review, 104(3), 2014. Arbetslöshetstiden kan även påverka den arbetslöses sökinten‐
sitet, se till exempel A Krueger och A Mueller, “Job Search, Emotional Well‐Being
and Job Finding in a Period of Mass Unemployment: Evidence from High‐Frequency
Longitudinal Data”, Brookings Papers on Economic Activity, 42 (1), 2011.
26
Den genomsnittliga arbetslöshetstiden 2015 var cirka 43 (28) veckor bland utrikes
(inrikes) födda.

Diagram 3:19. Genomsnittlig rekryteringstid i näringslivet och
arbetslöshet
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Diagram 3:20. Arbetslöshet bland in‐ och utrikes födda
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Diagram 3:21. Genomsnittlig tid i arbetslöshet
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KAPITEL 4 – Konjunktur‐ och inflationsutsikterna
Återhämtningen i världsekonomin fortsätter men osäkerheten är stor, i synnerhet kring utvecklingen i
Europa. Den expansiva penningpolitiken bidrar till att den svenska BNP‐tillväxten förblir hög de närmaste
åren, till att sysselsättningen fortsätter att öka och till att resursutnyttjandet blir högre än normalt. Ar‐
betslösheten faller fram till 2017 varpå den stiger något eftersom sammansättningen i arbetskraften för‐
ändras. Inflationen stiger och stabiliseras runt 2 procent 2017.

Omvärlden
Svag återhämtning i världsekonomin
Den globala BNP‐tillväxten var låg i slutet av 2015, tyngd av en
avmattning i de utvecklade ekonomierna och en svag utveckl‐
ing i vissa tillväxtekonomier.
Under de närmaste åren väntas dock en fortsatt åter‐
hämtning i världsekonomin med en BNP‐tillväxt strax över sitt
historiska genomsnitt. Återhämtningen stöds av en expansiv
ekonomisk politik och ett fortsatt lågt oljepris (se diagram
4:1). Den globala tillväxten hämmas dock av att de utvecklade
ekonomierna har en svag underliggande produktivitetstillväxt
och en demografisk utveckling som ger en låg arbetskraftstill‐
växt.
Det råder för närvarande stor osäkerhet kring världseko‐
nomins utveckling av en rad anledningar. En är den pågående
ombalanseringen i Kina som haft påtagliga effekter på tillväx‐
ten i landets BNP och import. Det har bidragit till en tydlig
försvagning av världshandelstillväxten. När myndigheterna
samtidigt försöker motverka en inbromsande tillväxt för att
nå högt satta mål fortsätter en riskfylld skulduppbyggnad.
Europasamarbetet är för närvarande utsatt för svåra
prövningar. Försöken att hantera det stora antalet människor
på flykt har lett till begränsningar i den fria rörligheten av
personer och rest frågetecken kring förmågan till samarbete
inom EU. Den förestående brittiska folkomröstningen om ett
utträde ur EU innebär också ett stort element av osäkerhet
om samarbetets framtid. Samtidigt lever arvet från den euro‐
peiska skuldkrisen vidare i form av hög skuldsättning, problem
i delar av banksektorn och återkommande bekymmer med
det grekiska stödprogrammet.
Återhämtningen i Europa hämmas av osäkerhet
För Europas del finns det för närvarande ett flertal faktorer
som kan tynga utvecklingen framöver. I euroområdet har
förtroendet bland hushåll och företag försvagats under inled‐
ningen av året. Den försiktiga återhämtningen bedöms dock
fortsätta med stöd av de låga energipriserna, en expansiv
penningpolitik och den relativt svaga euron. Dessutom blir
finanspolitiken något mer expansiv, framför allt för att de

Tabell 4:1.
Prognosen i korthet
Världsekonomin fortsätter att återhämta sig men
osäkerheten är stor.
Omvärldsinflationen stiger i spåren av ett stigande
resursutnyttjande.
Den svenska konjunkturen stärks och resursutnyttjan‐
det blir högre än normalt.
Efterfrågan på arbetskraft fortsätter att öka. Syssel‐
sättningsgraden ökar och arbetslösheten sjunker fram
till 2017.
Inflationen dämpas tillfälligt under 2016 men stiger
sedan tack vare en högre omvärldsinflation och ett
högre resursutnyttjande i den svenska ekonomin.

Diagram 4:1. Pris på råolja
USD per fat

140
120
100
80
60
40
20
10

12

14

16

18

April
Februari
Anm. Brentolja, terminspriserna är beräknade som ett 15‐dagars
genomsnitt. Utfallet avser månadsgenomsnitt av spotpriser.
Källor: Macrobond och Riksbanken

PENNINGPOLITISK RAPPORT APRIL 2016

”Brexit” – vad innebär det?

offentliga utgifterna ökar på grund av det stora antalet asyl‐
sökande.
Konsumtionen fortsätter att vara den viktigaste drivkraf‐
ten bakom tillväxten i och med att sysselsättningen fortsätter
att stiga och den låga inflationen ger hushållen goda realin‐
komstökningar.
Investeringarna i euroområdet är alltjämt på en låg nivå
men låga räntor och ett stigande kapacitetsutnyttjande gör
att de gradvis tar fart. Hittills är det främst maskininvestering‐
arna som stigit men efter hand väntas också en gradvis åter‐
hämtning i bygginvesteringarna efter flera år av nedgång. I
detta sammanhang väntas ECB:s nya riktade långsiktiga lån till
bankerna i euroområdet ge ett visst positivt bidrag till tillväx‐
ten.
Den brittiska ekonomin väntas växa gradvis långsammare
de kommande åren i takt med att de lediga resurserna tas i
anspråk. Tillväxten hålls uppe av lägre energipriser, en fortsatt
hög tjänsteproduktion och en stark bostadsmarknad. Tillväx‐
ten dämpas dock av en allt stramare finanspolitik samt av den
förhöjda osäkerhet som föranleds av folkomröstningen i juni
om Storbritannien ska vara kvar i EU eller inte.
Svag tillväxt i de nordiska grannländerna
Våra nordiska grannländer har nu en svag BNP‐tillväxt (se
diagram 4:2). Det beror delvis på en ogynnsam utveckling i
omvärlden.
I Finland växte BNP något 2015 efter att ha fallit i flera år.
Den finländska ekonomin missgynnas sedan en tid av struktu‐
rella problem inom nyckelbranscher som telekom och skog.
Exporten hålls också tillbaka av den svaga utvecklingen i
Ryssland, medan den pågående konsolideringen av de offent‐
liga finanserna dämpar den inhemska efterfrågan. Dessutom
hämmas utvecklingen av en ogynnsam befolkningsutveckling,
konkurrensproblem och av en låg rörlighet på arbetsmark‐
naden.
I Danmark dämpades BNP‐tillväxten under andra halvåret
2015. De danska hushållens konsumtion hålls fortsatt tillbaka
av de höga skuldnivåer som nåddes i samband med en tidi‐
gare överhettning av bostadsmarknaden. Liksom för de andra
nordiska länderna hämmas samtidigt exporten av den svaga
tillväxten i euroområdet.
I Norge pågår sedan tidigare ansträngningar för att minska
beroendet av oljesektorn. Det stora fallet i oljepriserna sedan
sommaren 2014 har ändå haft en tydligt negativ effekt på den
norska ekonomin, även i de delar som exkluderar oljeexpor‐
ten. Tillväxten i den norska fastlandsekonomin halverades
mellan 2014 och 2015 och den ser ut att dämpas ytterligare
något i år. Därefter väntas en gradvis förstärkning av BNP‐
tillväxten med stöd av den kraftiga försvagning av den norska
kronan som ägt rum det senaste året, en expansiv
penningpolitik och användning av medel ur oljefonderna för
att finansiera offentliga utgifter.

Den 23 juni hålls en folkomröstning i Storbritannien om
huruvida landet ska stanna kvar i eller lämna EU. Skulle
Storbritannien bestämma sig för att lämna EU så föreskri‐
ver Artikel 50 i Lissabonfördraget att det kan ske tidigast ef‐
ter två år. Under denna tvåårsperiod ska de övriga EU‐
länderna förhandla om hur det nya förhållandet med Stor‐
britannien ska se ut.
Det innebär att osäkerheten under en tid kommer att
vara stor. Om den brittiska regeringen vill att landets före‐
tag även fortsättningsvis ska ha tillgång till den inre mark‐
naden måste man, i likhet med Norge och Schweiz, godta
många av de EU‐regler som gäller idag. Det innebär till ex‐
empel att fortsätta bidra till EU:s budget och tillåta fri rör‐
lighet av människor.
Osäkerheten gäller också Storbritanniens ekonomiska
förbindelser med länder utanför EU. Om Storbritannien
lämnar EU måste man förhandla fram nya handelsavtal
med det stora antal länder som EU idag har frihandelsavtal
med – en process som troligen skulle ta flera år att slutföra.
Ett EU‐utträde kan också ha betydelse för Londons roll som
internationellt finansiellt centrum.
På det politiska planet kan en Brexit innebära att EU:s
roll på den internationella politiska arenan förändras.
Sammanhållningen mellan de övriga länderna i unionen
kan påverkas, liksom opinionen för självständighet i Skott‐
land.
Ett brittiskt beslut om EU‐utträde skapar alltså en be‐
tydande osäkerhet på många plan. Den kan innebära att
företag väljer att skjuta upp investeringar och nyanställ‐
ningar och kan även påverka var man väljer att förlägga sin
verksamhet. Osäkerheten kan också påverka utlandets di‐
rektinvesteringar och portföljinvesteringar i Storbritannien.
Därtill är det oklart vad som händer på de finansiella mark‐
naderna i samband med ett beslut om att lämna EU men
en tidig indikation på växelkurseffekterna kan vara den för‐
svagning av pundet som ägt rum under de senaste måna‐
derna.
För Sverige är Storbritannien en viktig handelspartner.
Svensk export till Storbritannien uppgick förra året till
4,5 procent av den totala svenska exporten. 2014 motsva‐
rade Storbritanniens direktinvesteringar i Sverige cirka
7 procent av svensk BNP. Storbritannien är också en av de
största mottagarna av svenska direktinvesteringar. Skulle
tillväxten i Storbritannien dämpas till följd av ett beslut att
lämna EU kommer detta med hög sannolikhet också att in‐
verka negativt på svensk tillväxt.

Diagram 4:2. BNP i Norden
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Diagram 4:3. Tillväxt i olika länder och regioner
Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data
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Allt starkare konjunktur i USA
Efter en försiktig inledning på året med en fortsatt svag inve‐
steringsutveckling, blir BNP‐tillväxten i USA god under 2016
och 2017. En gynnsam utveckling på bostads‐ och arbets‐
marknaderna uppväger då effekterna av en stark dollar och
nedskärningar inom energisektorn. Mot slutet av prognospe‐
rioden mattas den amerikanska tillväxten av något (se dia‐
gram 4:3). Resursutnyttjandet har då nått en hög nivå samti‐
digt som en åldrande befolkning får arbetskraftstillväxten att
minska.
Gradvis inbromsning i Kina
I samband med Kinas senaste nationella folkkongress sattes
tillväxtmålet för 2016 till mellan 6,5 och 7 procent. Målet för
de kommande fem åren är att den kinesiska ekonomin ska
växa med minst 6,5 procent per år i genomsnitt. Bedömning‐
en för de kommande tre åren är att Kina kommer att fortsätta
bromsa in gradvis och få en något lägre tillväxt än vad det
officiella målet anger. Samtidigt antas att myndigheterna
lyckas motverka en alltför snabb inbromsning. Det finns dock
risker förenade med myndigheternas försök att stimulera
ekonomin på kort sikt. Efter en svag inledning på det här året
har exempelvis centralbanken ytterligare sänkt reservkraven
på bankerna och kredittillväxten har fortsatt att öka. Detta
kan på lång sikt leda till en ohållbar situation i och med att de
kinesiska företagens skuldsättning redan i utgångsläget är
mycket hög.
Stigande tillväxt och inflation i Sveriges omvärld
Sammantaget väntas tillväxten i KIX‐viktad BNP, som avspeg‐
lar omvärldsutvecklingen utifrån de ingående ländernas bety‐
delse för den svenska ekonomin, stiga från cirka 2 procent
2015 och 2016 till strax under 2,5 procent de följande två
åren (se diagram 4:3). Det är en något lägre tillväxt än i den
bedömning som gjordes i februari och förklaras av att progno‐
sen för de flesta av de ekonomier som är viktiga för Sveriges
utrikeshandel har reviderats ned. Revideringarna beror dels
på att utvecklingen i nuläget är svagare än vad som förutsågs i
februari, dels på att den nya bedömningen bygger på en nå‐
got högre sannolikhet för vissa negativa utfall. Ett sådant utfall
är ett brittiskt ja till ett EU‐utträde vid den förestående folk‐
omröstningen. Ett annat tänkbart negativt utfall som nu fått
en något större tyngd i prognosen är en på nytt uppblossande
skuldkris med ursprung i banksektorn i euroområdet.
Inflationen i omvärlden är låg men väntas börja stiga mot
slutet av 2016 och nå över 2 procent 2017. En viktig anledning
är att effekten av tidigare nedgångar i oljepriset avtar. Men
även den underliggande inflationen, mätt som konsumentpri‐
ser exklusive energi och livsmedel, väntas successivt stiga. En
bidragande orsak är att arbetslösheten på sina håll når en nivå
som historiskt sett har inneburit en högre löneökningstakt (se
diagram 4:4). I USA, där många bedömer att den nivån redan
har nåtts, ser man nu stigande förväntningar på löneökningar
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Diagram 4:4. Arbetslöshet i omvärlden
Procent av arbetskraften

16

12

8

4

0
00

04

08

Euroområdet
USA

12

16

Storbritannien
Japan

Källor: Nationella källor

Diagram 4:5. Inflation i olika länder och regioner
Årlig procentuell förändring
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och sådana tendenser kan också skönjas i Storbritannien. I
euroområdet, där den genomsnittliga arbetslöshetsnivån
alltjämt är mycket hög, är löneutvecklingen fortsatt svag men
även där är en högre löneökningstakt att vänta i takt med att
arbetslösheten fortsätter att falla.
Sammantaget bedöms inflationen i omvärlden stiga från
drygt 1 procent under 2015 och 2016 till strax över 2 procent
därefter (se diagram 4:5). Det motsvarar en liten nedrevide‐
ring i slutet av prognosperioden som förklaras av ett något
lägre resursutnyttjande i en del länder än i bedömningen i
februari.

Sverige
Stark svensk konjunkturutveckling
Tillväxten i Sverige var hög 2015 tack vare såväl en stark ut‐
veckling i den inhemska efterfrågan som en snabbt växande
export.
Den höga tillväxten väntas bestå en tid, bland annat då
flera faktorer talar för en fortsatt stark utveckling i hushållens
konsumtion. Hushållen gynnas av en stark utveckling på ar‐
betsmarknaden och en god real inkomstutveckling.27 Dessu‐
tom har de senaste årens bostads‐ och börsprisuppgångar
bidragit till en större förmögenhet. Då hushållens inkomster
har ökat snabbare än hushållens konsumtion de senaste åren,
har också sparkvoten stigit och är historiskt sett hög i utgångs‐
läget. I takt med att räntorna stiger mot slutet av prognospe‐
rioden väntas de disponibla inkomsterna öka något långsam‐
mare, men en viss nedgång i hushållens sparande bidrar till
att dämpa avmattningen i konsumtionstillväxten (se diagram
4:6).
Under 2015 utvecklades den svenska exportmarknaden
svagt. Trots detta växte den svenska exporten snabbt, bland
annat tack vare en hög efterfrågan på svenska investeringsva‐
ror från euroområdet (se diagram 4:7). Denna utveckling
bedöms ha fortsatt under inledningen av 2016, men framöver
väntas exporten växa något långsammare och mer i linje med
utvecklingen på exportmarknaderna. Under den senare delen
av prognosperioden blir exporttillväxten något lägre än ex‐
portmarknadstillväxten, delvis för att kronan väntas stärkas
något framöver.
Bostadsinvesteringarna har ökat mycket snabbt de sen‐
aste åren till en historiskt sett hög nivå och bedöms ligga kvar
kring denna nivå de kommande åren. De bidrar därmed allt
mindre till tillväxten. Näringslivets övriga investeringar häm‐
mas för närvarande av osäkerheten kring utvecklingen i om‐
världen och dämpas i år efter att ha ökat i god takt de senaste
två åren. Det allt högre resursutnyttjandet innebär dock att
företagens behov av nyinvesteringar ökar och att investe‐
ringstillväxten tilltar de kommande åren.
27

Effekterna av det kommande amorteringskravet är sedan tidigare beaktade i
Riksbankens prognoser.

Diagram 4:6. Hushållens reala disponibla inkomst, konsumtion
och sparkvot
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Diagram 4:7. Export och svensk exportmarknad
Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade data
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Diagram 4:8. BNP i Sverige
Kvartalsförändring i procent uppräknad till årstakt, säsongsrensade data
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I genomsnitt väntas den årliga BNP‐tillväxten uppgå till
knappt 3 procent 2016–2018, vilket är i linje med prognosen
från den penningpolitiska rapporten i februari (se diagram
4:8). Tillväxten i BNP per capita blir inte lika hög eftersom
befolkningen samtidigt växer snabbt (se diagram 4:9).
Bostadspriserna fortsätter att stiga trots ett högt
bostadsbyggande
Hushållens efterfrågan på bostäder har stigit, bland annat på
grund av de senaste årens låga räntor och hushållens stora
inkomstökningar. Men trots att bostadsinvesteringarna de
senaste åren har ökat snabbt är utbudet av bostäder i flera
regioner lägre än efterfrågan. Detta har bidragit till att bo‐
stadspriserna har ökat snabbt och eftersom bostadsköpen till
stor del finansieras med lån innebär det att även hushållens
skulder har stigit snabbt.
Bostadspriserna väntas öka även de kommande åren,
trots att ökningstakten dämpas när räntorna börjar stiga och
de disponibla inkomsterna ökar något långsammare (se dia‐
gram 4:10). Sammantaget väntas hushållens skulder öka
snabbare än inkomsterna och som andel av disponibel in‐
komst uppgå till ungefär 190 procent i mitten av 2019 (se
diagram 1:17).

Diagram 4:9. BNP och BNP per capita
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Diagram 4:10. Hushållens skulder och disponibla inkomst
Årlig procentuell förändring
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Sysselsättningsgraden når sin högsta nivå 2017
Efterfrågan på arbetskraft fortsätter att öka starkt i år tack
vare den goda tillväxten i svensk ekonomi. Sysselsättnings‐
graden, det vill säga antalet sysselsatta som andel av befolk‐
ningen i arbetsför ålder (15–74 år), stiger ytterligare något
framöver och arbetslösheten sjunker (se diagram 4:11).
De närmaste åren ökar befolkningen i arbetsför ålder tack
vare invandring; den inrikes födda befolkningen i arbetsför
ålder minskar. Sysselsättningsgraden bland utrikes födda har
stigit sedan 2010, men utrikes födda har fortfarande i genom‐
snitt lägre sysselsättningsgrad och högre arbetslöshet än
inrikes födda (se diagram 4:12). Det tar tid för nyanlända att
etablera sig på arbetsmarknaden. Under senare delen av
prognosperioden bidrar den ökade invandringen därmed till
att befolkningen i arbetsför ålder och arbetskraften ökar
snabbare än sysselsättningen. På lite sikt medför den ändrade
sammansättningen att sysselsättningsgraden minskar och att
arbetslösheten åter ökar.
Osäkerheten beträffande den senare delen av prognospe‐
rioden är stor, inte minst till följd av flyktinginvandringen.
Flyktinginvandringen de kommande åren kommer att vara
fortsatt hög i ett historiskt perspektiv. SCB har dock reviderat
ned befolkningsprognosen. Riksbanken har beaktat detta,
vilket innebär att bedömningen av utbudet av arbetskraft och
arbetslösheten på lite sikt har reviderats ned jämfört med PPR
februari.
Riksbanken bedömer att resursutnyttjandet på arbets‐
marknaden i nuläget är ungefär normalt (se fördjupningen
”Resursutnyttjandet på arbetsmarknaden är ungefär normalt,
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Diagram 4:11. Sysselsättningsgrad och arbetslöshet
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men bedömningen är osäker”). De kommande åren stiger
resursutnyttjandet i ekonomin ytterligare. Både BNP‐gapet
och timgapet är därmed positiva framöver (se diagram 4:13).
Det högre resursutnyttjandet de närmaste åren väntas bidra
till att personer som i genomsnitt står längre från arbets‐
marknaden, såsom långtidsarbetslösa och utrikes födda,
lättare kan få ett arbete.
Det offentliga finansiella sparandet förstärks
Det finansiella sparandet i offentlig sektor stärktes betydligt
under 2015 och den goda konjunkturutvecklingen gör att det
förstärks ytterligare under prognosperioden. De offentliga
utgifterna bedöms dock öka och bidra till tillväxten de närm‐
aste åren. En anledning är ovanligt höga utgifter för Migrat‐
ionsverkets verksamhet. Fler människor än någonsin sökte
skydd i Sverige under förra året och Migrationsverket har över
180 000 personer inskrivna i asylmottagningen. Under de
kommande åren leder det till högre kostnader än normalt för
bland annat asylboenden, utbildning och etablering. Därutö‐
ver har regeringen aviserat att den i budgetpropositionen
kommer att föreslå att kommunsektorn ska få 10 miljarder
kronor extra och att detta avser en permanent höjning av
statsbidragen.
Gradvis högre löneökningar de kommande åren
Riksbankens löneprognoser avser de totala löneökningarna,
inklusive lön utöver avtal. Men eftersom både avtalens nivå
och deras konstruktion har stor betydelse för hur lönerna
utvecklas följer Riksbanken avtalsförhandlingarna noga. Den
sista mars löpte ett stort antal avtal ut, däribland de som
gäller industrin, handeln och fackförbunden inom samarbetet
6F.28 Parterna inom industrin har nu tecknat ett ettårigt avtal
som innebär 2,0 procent i löneökning och 0,2 procent i av‐
sättning till delpension, vilket är något lägre än det historiska
genomsnittet. På flera avtalsområden har det tecknats avtal i
linje med industrins avtal men på vissa områden råder stora
oenigheter, främst kring andra frågor än lönenivåer, med ett
antal tvister, strejkvarsel och även strejker som följd.
Vid sidan av avtalade löner påverkas de totala löneök‐
ningarna även av andra faktorer. Enligt konjunkturbarome‐
tern har andelen företag som anger brist på arbetskraft stigit
inom flera branscher i näringslivet och även i den offentliga
sektorn råder allt större brist på personal inom vissa kompe‐
tensområden. Att arbetsgivarna har svårt att hitta den arbets‐
kraft de behöver kan leda till att lönerna pressas upp.
Riksbanken bedömer att resursutnyttjandet nu är nära nor‐
malt och att sysselsättningen kommer att öka ytterligare
framöver. Det starka arbetsmarknadsläget bedöms leda till att
löneökningstakten stiger de närmaste åren. Under prognos‐
åren bedöms lönerna öka med i genomsnitt 3,4 procent per

28

6F är ett samarbete mellan fem fackförbund inom LO: Byggnads, Elektrikerna, Fastig‐
hetsanställdas Förbund, Målarna och Seko.
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Diagram 4:12. Sysselsättningsgrad och befolkningsandel
Andel av befolkning i procent, 15–74 år
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Källa: SCB

Mycket osäkra migrations‐ och
befolkningsprognoser
På grund av de stora variationerna i flyktingströmmar har
revideringarna av prognoserna för migration och befolk‐
ning varit relativt stora de senaste åren. Migrationsverkets
prognoser för antalet asylsökande och anhöriginvandrare
till Sverige är ett viktigt underlag för SCB:s befolkningspro‐
gnoser. I november 2015 gjorde SCB en uppdatering av be‐
folkningsprognosen från maj, som innebar en stor uppre‐
videring av befolkningsprognosen. Nyligen har SCB publice‐
rat en ny prognos som är betydligt lägre till följd av den
kraftiga inbromsningen i antalet asylsökande vid årsskiftet.
Under 2015 ansökte 163 000 personer om asyl i Sve‐
rige, mer än en fördubbling jämfört med 2014. De kortsik‐
tiga positiva efterfrågeeffekterna i svensk ekonomi av
denna kraftiga ökning kvarstår i Riksbankens prognoser.
Migrationsverkets bedömning av kostnader och utgifter för
2016 har inte ändrats sedan slutet av förra året.
Att det sker stora revideringar av befolkningsprogno‐
sen innebär att bedömningarna av utbudet av arbetskraft
och den långsiktigt hållbara nivån på sysselsättningen är
behäftade med stor osäkerhet. Den internationella flyk‐
tingkrisen fortsätter och politiska beslut kommer att ha
fortsatt stor påverkan på utvecklingen. Sedan Migrations‐
verkets prognos publicerades har ett nytt avtal mellan EU
och Turkiet slutits gällande Schengens yttre gräns. Avtalet
syftar till att bromsa flyktingströmmen över Medelhavet.
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KAPITEL 4

år. Detta innebär att lönerna följer konjunkturen på ett nor‐
malt sätt.
I juni i år genomförs det andra steget av höjningen av so‐
ciala avgifter för personer under 26 år. I januari infördes dess‐
utom en särskild löneskatt för personer som fyllt 65 år. Det
gör att arbetskostnaderna, det vill säga summan av löner och
arbetsgivaravgifter, ökar mer än timlönerna under 2016.
Därefter bedöms arbetskostnaderna stiga i linje med timlö‐
nerna.
Produktiviteten bedöms samtidigt öka de närmaste åren,
men arbetskostnaderna stiger snabbare vilket leder till att
arbetskostnaden per producerad enhet också ökar under de
kommande åren (se diagram 4:14). Under prognosperioden
bedöms den genomsnittliga ökningen i arbetskostnaden per
producerad enhet ligga nära det historiska genomsnittet på
2 procent per år.
Kronans utveckling är viktig för inflationen
Kronans försvagning sedan våren 2013 har bidragit till högre
priser på importerade varor och tjänster och är en viktig för‐
klaring till uppgången i inflationen sedan två år tillbaka. Fram‐
över väntas kronan förstärkas i långsam takt (se diagram
4:15). Jämfört med prognosen i den penningpolitiska rappor‐
ten i februari är kronan något starkare under första delen av
prognosperioden.
Inflationen stabiliseras runt 2 procent under 2017
Inflationen har stigit trendmässigt sedan 2014. Det syns tyd‐
ligt i olika mått på underliggande inflation (se fördjupningen
”En bredare bild av prisutvecklingen i Sverige”). Samtidigt är
inflationsuppgången ryckig. Mätt med KPI är inflationen fort‐
farande låg, eftersom hushållens räntekostnader har fallit
kraftigt.
Två av faktorerna bakom den stigande inflationen har va‐
rit den tidigare försvagningen av växelkursen och det stigande
resursutnyttjandet i svensk ekonomi. Både växelkursen och
resursutnyttjandet bedöms få stor inverkan på prisutveckling‐
en även framöver, men på två skilda sätt. Å ena sidan väntas
växelkursens tidigare bidrag till inflationen avta. Det beror på
att den kraftiga kronförsvagningen mellan 2014 och 2015 har
övergått i en gradvis förstärkning. Å andra sidan väntas re‐
sursutnyttjandet i allt högre grad bidra till inflationen. Det
förbättrade konjunkturläget leder med viss eftersläpning till
att företagen lättare kan höja sina priser.
De ovanligt låga hyreshöjningarna dämpar inflationen
2016. Till detta bidrar också det tidigare fallet i energipri‐
serna. Men drivmedelspriserna stiger för närvarande och
under slutet av året väntas de börja bidra positivt till
inflationen igen.
En gradvis starkare omvärldskonjunktur innebär att de in‐
ternationella priserna efter hand stiger i snabbare takt igen.
Samtidigt fortsätter resursutnyttjandet i svensk ekonomi att
tillta.

Diagram 4:13. BNP‐gap, sysselsättningsgap och timgap
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Anm. Gapen avser BNP:s, antalet arbetade timmars, respektive antalet
sysselsattas avvikelse från Riksbankens bedömda trender.
Källor: SCB och Riksbanken

Diagram 4:14. Kostnadstryck i hela ekonomin
Årlig procentuell förändring
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Källor: SCB och Riksbanken

Diagram 4:15. Konkurrensvägd nominell växelkurs, KIX
Index, 1992‐11‐18 = 100

125
120
115
110
105
100
95
10

12

14

16

18

April
Februari
Anm. Utfall är dagsdata och prognoser avser kvartalsmedelvärden. KIX är
en sammanvägning av länder som är viktiga för Sveriges transaktioner
med omvärlden.
Källa: Riksbanken
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Inflationen mätt enligt KPIF bedöms öka från knappt
1,5 procent under större delen av 2016 till runt 2 procent
under 2017 (se diagram 4:16). Inflationen enligt KPI bedöms
nå 2 procent något senare under 2017. Från andra halvan av
2017 bedöms KPI öka snabbare än KPIF. Anledningen är att
räntekostnaderna, som länge bidragit till en lägre inflation,
övergår till att bidra positivt till KPI‐inflationen. Inflationen
mätt med det EU‐harmoniserade måttet HIKP följer i stort
sett utvecklingen för KPIF‐inflationen (se diagram 4:17). Pro‐
gnosrevideringarna jämfört med den penningpolitiska rappor‐
ten i februari är sammantaget små.

Diagram 4:16. KPI, KPIF och KPIF exklusive energi
Årlig procentuell förändring
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Anm. KPIF är KPI med fast bostadsränta.
Källor: SCB och Riksbanken

Diagram 4:17. KPIF och HIKP
Årlig procentuell förändring
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Anm. KPIF är KPI med fast bostadsränta.
Källor: SCB och Riksbanken
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TABELLER

Tabeller
Bedömningen vid föregående penningpolitiska rapport anges inom parentes.
Tabell 1. Reporänteprognos
Procent, kvartalsmedelvärden
2015 kv 4

2016 kv 1

2016 kv 2

2017 kv 2

2018 kv 2

2019 kv 2

−0,4

−0,4 (−0,4)

−0,5 (−0,5)

−0,5 (−0,5)

0,1 (0,1)

0,7

2014

2015

2016

2017

2018

KPI

−0,2

0,0

1,0 (0,7)

1,9 (2,1)

2,9 (2,9)

KPIF

0,5

0,9

1,4 (1,3)

2,0 (2,1)

2,2 (2,1)

KPIF exkl. energi

0,7

1,4

1,6 (1,6)

1,9 (1,9)

2,2 (2,0)

HIKP

0,2

0,7

1,1 (1,1)

1,9 (2,1)

2,1 (2,1)

Reporänta
Källa: Riksbanken

Tabell 2. Inflation
Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

Anm. KPIF är KPI med fast bostadsränta. HIKP är ett EU‐harmoniserat index för konsumentpriser.
Källor: SCB och Riksbanken

Tabell 3. Finansiella prognoser i sammanfattning
Procent om ej annat anges, årsgenomsnitt
Reporänta
10‐årsränta

2014

2015

2016

2017

2018

0,5

−0,3

−0,5 (−0,5)

−0,4 (−0,4)

0,2 (0,2)

1,8

0,8

1,0 (1,0)

2,0 (2,0)

2,9 (2,9)

Växelkurs, KIX, 1992‐11‐18 = 100

106,7

112,6

108,5 (109,1)

106,9 (107,3)

105,7 (105,7)

Offentligt finansiellt sparande*

−1,6

−0,3 (−0,9)

−0,3 (−0,8)

−0,3 (−0,7)

−0,2 (−0,6)

* Procent av BNP. Utfallet för offentligt sparande 2015 reviderades i samband med att SCB publicerade EDP‐statistik. För att statistiken ska vara konstistent med andra prognosvariabler avser utfallet det som
publicerades i samband med nationalräkenskaperna.
Källor: SCB och Riksbanken

Tabell 4. Internationella förutsättningar
Årlig procentuell förändring om ej annat anges
BNP

PPP‐vikter

KIX‐vikter

Euroområdet

0,14

0,47

USA

0,16

0,08

Japan

0,05

0,02

Kina

0,15

0,08

KIX‐vägd

0,75

1,00

Världen (PPP‐vägd)

1,00

—

2014

2015

2016

2017

2018

0,9

1,5 (1,5)

1,5 (1,6)

1,7 (1,9)

1,8 (2,0)

2,4

2,4

1,9 (2,4)

2,4 (2,6)

2,1 (2,1)

−0,1

0,5 (0,7)

0,4 (1,1)

0,8 (0,4)

0,4 (0,7)

7,4

6,8

6,4 (6,4)

6,1 (6,1)

6,0 (6,1)

2,0

2,0 (2,0)

1,9 (2,1)

2,3 (2,4)

2,4 (2,5)

3,4

3,1 (3,1)

3,1 (3,4)

3,6 (3,8)

3,7 (3,8)

Anm. Kalenderkorrigerade tillväxttakter. PPP‐vikter avser köpkraftsjusterade BNP‐vikter i världen enligt IMF. Konjunkturinstitutet uppdaterar vikterna för kronindexet KIX i början av varje år, med tre års eftersläpning.
Siffrorna i tabellen är baserade på nya KIX—vikter för 2013 som används för 2016 och ett antagande om att vikterna under kommande prognosår kommer att utvecklas i enlighet med trenden under de tidigare fem
åren.

KPI

2014

2015

2016

2017

2018

Euroområdet (HIKP)

0,4

0,0

0,2 (0,1)

1,3 (1,4)

1,6 (1,7)

USA

1,6

0,1

1,2 (1,1)

2,3 (2,4)

2,4 (2,5)

Japan

2,7

0,8

0,6 (1,1)

1,9 (2,1)

2,1 (2,1)

1,4

1,1

1,3 (1,2)

2,0 (2,1)

2,2 (2,2)

2014

2015

2016

2017

2018

KIX‐vägd
Styrränta i omvärlden, procent

0,2

0,1

−0,1 (−0,1)

−0,1 (0,0)

0,1 (0,3)

Råoljepris, USD/fat Brent

99,6

53,5

39,9 (34,3)

45,1 (40,3)

47,9 (44,0)

Svensk exportmarknad

3,1

2,4 (2,2)

2,6 (3,7)

4,0 (4,9)

4,4 (4,9)

Anm. Styrränta i omvärlden avser en sammanvägning av USA, euroområdet, Norge och Storbritannien.
Källor: Eurostat, IMF, Intercontinental Exchange, nationella källor, OECD och Riksbanken
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Tabell 5. Försörjningsbalans
Årlig procentuell förändring om ej annat anges
2014

2015

2016

2017

2018

Hushållens konsumtion

2,2

2,6 (2,4)

3,2 (2,9)

3,1 (3,0)

2,8 (2,8)

Offentlig konsumtion

1,3

2,5 (2,2)

3,6 (4,0)

2,7 (2,5)

1,9 (1,8)

Fasta bruttoinvesteringar

7,5

7,3 (7,3)

3,2 (4,8)

3,6 (4,6)

4,1 (4,8)

Lagerinvesteringar*

0,1

0,1 (−0,1)

0,1 (0,1)

0,0 (0,0)

0,0 (0,0)

Export

3,5

5,9 (4,9)

5,9 (5,6)

3,5 (4,4)

3,7 (4,5)

Import

6,3

5,4 (4,4)

5,2 (6,3)

4,4 (5,5)

5,0 (5,8)

BNP

2,3

4,1 (3,7)

3,7 (3,5)

2,7 (2,8)

2,3 (2,5)

BNP, kalenderkorrigerad

2,4

3,8 (3,5)

3,5 (3,3)

3,0 (3,0)

2,4 (2,6)

Slutlig inhemsk efterfrågan*

3,1

3,6 (3,4)

3,2 (3,5)

3,0 (3,1)

2,8 (2,9)

Nettoexport*

−0,9

0,4 (0,4)

0,5 (−0,1)

−0,2 (−0,3)

−0,4 (−0,4)

Bytesbalans (NR), procent av BNP

4,2

4,9 (5,5)

5,3 (5,3)

4,9 (4,8)

4,3 (4,2)

2016

2017

2018

* Bidrag till BNP‐tillväxten, procentenheter
Anm. Siffrorna avser faktiska, ej kalenderkorrigerade, tillväxttakter, om ej annat anges. NR avser nationalräkenskaperna.
Källor: SCB och Riksbanken

Tabell 6. Produktion och sysselsättning
Årlig procentuell förändring om ej annat anges
2014

2015

Folkmängd, 15–74 år

0,7

0,7

0,9 (1,1)

1,1 (1,6)

1,2 (1,8)

Potentiellt arbetade timmar

1,0

0,8 (0,7)

0,7 (0,7)

0,6 (0,9)

0,6 (1,1)

BNP, kalenderkorrigerad

2,4

3,8 (3,5)

3,5 (3,3)

3,0 (3,0)

2,4 (2,6)

Arbetade timmar, kalenderkorrigerad

1,8

1,0 (1,0)

1,8 (1,7)

1,2 (1,2)

0,8 (1,2)

Sysselsatta, 15–74 år

1,4

1,4

1,6 (1,6)

1,1 (1,3)

0,7 (1,3)

Arbetskraft, 15–74 år

1,3

0,8

1,0 (0,9)

0,8 (1,1)

0,8 (1,5)

Arbetslöshet, 15–74 år*

7,9

7,4

6,8 (6,8)

6,6 (6,7)

6,7 (6,9)

* Procent av arbetskraften
Anm. Med potentiellt arbetade timmar avses den långsiktigt hållbara nivån på antal arbetade timmar enligt Riksbankens bedömning.
Källor: SCB och Riksbanken

Tabell 7. Löner och arbetskostnader i hela ekonomin
Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade data om ej annat anges
2014

2015

2016

2017

2018

Timlön, KL

2,8

2,5 (2,5)

3,1 (3,2)

3,5 (3,5)

3,5 (3,4)

Timlön, NR

1,8

3,5 (3,3)

3,2 (3,3)

3,7 (3,7)

3,7 (3,6)

Arbetsgivaravgifter*

0,0

0,9 (0,5)

0,5 (0,5)

0,0 (0,0)

−0,1 (−0,1)

Arbetskostnad per timme, NR

1,8

4,4 (3,8)

3,7 (3,9)

3,7 (3,7)

3,6 (3,5)

Produktivitet

0,5

2,8 (2,5)

1,6 (1,6)

1,8 (1,8)

1,7 (1,5)

Arbetskostnad per producerad enhet

1,3

1,5 (1,3)

2,1 (2,2)

1,9 (1,9)

1,9 (2,0)

* Bidrag till ökningen av arbetskostnaderna, procentenheter
Anm. KL avser konjunkturlönestatistiken och NR avser nationalräkenskaperna. Arbetskostnad per timme definieras som summan av egentliga löner, sociala avgifter och löneskatter dividerad med totalt antal
arbetade timmar, säsongsrensade data. Arbetskostnad per producerad enhet definieras som arbetskostnad dividerad med säsongsrensat förädlingsvärde i fast pris.
Källor: Medlingsinstitutet, SCB och Riksbanken

39

SVERIGES RIKSBANK
103 37 Stockholm
(Brunkebergstorg 11)
Tel 08 ‐ 787 00 00
Fax 08 ‐ 21 05 31
registratorn@riksbank.se
www.riksbank.se

PRODUKTION SVERIGES RIKSBANK.
ISSN 1654‐1049 (tryckt)
ISSN 2000‐1932 (online)

