Stockholm, 4 september 2019

Nordeas konjunkturrapport: Från kylslaget till frost
Avmattningen i den svenska ekonomin fördjupas och vi räknar med lågkonjunktur.
Arbetsmarknaden försämras och arbetslösheten stiger till över 7 procent till våren. I den
miljön sänker Riksbanken reporäntan redan i år.
- Inhemsk efterfrågan har utvecklats svagt en längre tid och den förblir dämpad även framöver. Hushållen är
försiktiga, investeringarna faller tillbaka och exporten stagnerar, vilket gör att svensk ekonomi hamnar i
lågkonjunktur, säger Annika Winsth, chefekonom på Nordea.
Arbetsmarknadens motståndskraft tycks också ha minskat. Sysselsättningen faller och arbetslösheten stiger till
över 7 procent.
- Alla indikatorer på arbetsmarknaden pekar åt fel håll. Trots att vår prognos är mer pessimistisk än andra
bedömares ser vi en risk att den kan behöva justeras ner ytterligare, säger Annika Winsth.
Kommande avtalsrörelse påverkas av de negativa trenderna på arbetsmarknaden och en svag omvärld. Vi
räknar med treåriga avtal på omkring 2 procent per år. Måttliga löneökningar stöttar en vikande arbetsmarknad,
men bidrar till dämpad inhemsk inflation.
- KPIF-inflationen förväntas ligga under 1,5 procent stora delar av prognosperioden. Riksbanken sänker
reporäntan till -0,50 procent redan i december i år och kronan försvagas till 11 kronor mot euron, säger Annika
Winsth.
Handelskonflikt, oroshärdar och global avmattning bidrar till att euroområdet går mot recession. Inte minst tysk
ekonomi går svagt, vilket drabbar de nordiska länderna.
- Centralbankerna gör vad de kan för att stödja och penningpolitiken blir därmed fortsatt mycket expansiv. Så
expansiv att den på sikt riskerar att kasta in oss i en ny kris, säger Annika Winsth.
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Läs hela rapporten här.
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Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål
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