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Från jordbruk till industriproduktion till…? 
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Från jordbruk till industriproduktion till offentlig sektor till…? 
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Från bondesamhälle till tjänstesamhälle  
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• Strukturförändringar skapar nya utmaningar för den ekonomiska 
politiken  
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Strukturförändringar påverkar den ekonomiska politiken 
och förutsättningarna för tillväxt 

8 

Hållbarhet/klimat Digitalisering Demografi 
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Fallande realräntor 
 Demografin kommer att vara en viktig faktor i utvecklingen av räntornas långsiktiga trender 
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Åldrande befolkningar - lägre sparande och stigande räntor? 
 Demografin kommer att vara en viktig faktor i utvecklingen av räntornas långsiktiga trender 
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Befolkning i arbetsför ålder minskar i många länder 
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Befolkning i arbetsför ålder minskar i många länder 
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Befolkning i arbetsför ålder minskar i många länder 
Även i USA och i Sverige kommer ökningstakten vara lägre än tidigare 
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Försörjningsbördan och det offentliga åtagandet ökar 
Andelen unga och äldre ökar 
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• Strukturförändringar skapar nya utmaningar för den ekonomiska 
politiken  

 

• Behov av ökad samordning mellan finanspolitik, penningpolitik 
och makrotillsyn  
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Sustainability Indicators 
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FN:s globala mål Agenda 2030 
Mäter framstegen mot FN:s mål i Agenda 2030 

Källa: www.globalamalen.se 
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Swedbanks hållbarhetsindikatorer 
Sverige måste öka takten för att hålla täten bland ledarna i Europa, de baltiska länderna har 
fortfarande en hel del att ta igen 

 40 indikatorer representerar 14 av 17 globala mål indelat i fyra hållbarhetskategorier  

 Riktmärke är 90:e eller 10:e percentilen för EU28 år 2015 (då FN:s Agenda 2030 sattes) 

 Trafikljus tilldelas utifrån hur troligt det är att de kan nå riktmärkena till år 2030 (bedömt 

utifrån de genomsnittliga framsteg som gjorts historiskt)  

Estland Lettland Litauen Sverige

E: Miljöskydd (SDG # 6, 7, 11, 12, 13) 58 72 70 82

S: Social inkludering (SDG #1, 3, 5, 10) 56 55 55 89

G: Styrning och institutioner (SDG #16, 17) 70 51 62 97

G: Hållbar tillväxt på medellång sikt (SDG #4, 8, 9) 71 61 64 90

↓ – Nedåtgående/stabil trend under senaste 5 åren (4 år för styrning och institutioner)

Trafikljus - Sverige: >90% för grön, 70-90% för gul, Baltikum: >80% för grön, 60-80% för gul.

Källa: Swedbank Makroanalys

Framsteg mot FNs globala hållbarhetsmål, % av riktmärke
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Miljö/klimat: mycket kvar att göra 
Trots väsentliga förbättringar de senaste åren 

EE LV LT SE SDG

Environment 58 72 70 82

Energy intensity (energy consumption, % 

of GDP)
26 44 44 82 7

GHG emissions intensity of consumption 

(emissions per consumption unit)
93 91 75 94 12

Resource productivity  (GDP per domestic 

material consumption)
25 24 44 44 12

Share of renew able energy  in gross f inal 

energy consumption, %
83 100 75 100 7

Share of the population connected to at 

least secondary urban w astew ater 

treatment, 2005-15 (%)**

86 69 75 90 6

GHG emissions per capita (CO2 

equivalent)
43 100 85 100 13

Material recycling, % of municipal 

generated w aste
53 53 62 89 11

Rooms per person* 79 59 74 84 11

Air pollution, nitrogen oxides (kg per 

capita)
54 68 66 95 11

Generation of w aste, tonnes per capita*** 10 99 88 52 12

GHG emissions (non-traded) 94 81 89 76 13

* latest av ailable 2016 *** latest av ailable 2014 (bechmark f ixed at 2014)

** latest av ailable 2013 f or Latv ia, 2014 f or Sweden and Estonia

% of benchmark
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Social inkludering: inga tydliga framsteg 
Förbättra jämställdhet (samtliga), minska fattigdom och löneklyftor (särskilt Baltikum) 

EE LV LT SE SDG

Social 56 55 55 89

Gini index* 77 73 68 91 10

Severe material deprivation rate, %* 53 19 18 100 1

Risk-at-poverty rate, % (after social 

transfers)*
57 56 56 76 1

Maternal mortality ratio, deaths per 100000 

live births
41 21 37 93 3

Healthy life years at birth /w omen 83 80 87 100 3

Healthy life years at birth/ men 82 79 82 100 3

Income quintile ratio S80/S20* 64 58 51 84 10

Share of w omen in national parliaments, 

%*
65 40 54 100 5

Share of w omen in the boards etc, %* 30 96 48 100 5

Gender pay gap, % (unadjusted) 22 35 42 43 5

* latest av ailable 2016

% of benchmark
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Styrning/demokrati: starka institutioner är avgörande  
Baltiska länderna, särskilt Lettland, långt efter Sverige trots viss förbättring 
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Tillväxt: utbildningssystemet i fokus  
Förbättringar delvis en följd av återhämtning från krisen 

EE LV LT SE SDG

Growth 71 61 64 90

Adult participation rate in learning (25-64 

yrs, education or training in the last 4 

w eeks), %*

75 35 29 100 4

Early leavers from education and training 

(% of 18-24 population), %*
48 53 100 71 4

Employment rate (20-64 yrs), %* 100 96 98 100 8

Low  achievers in basic skills, % of 15-

year olds
100 77 58 71 4

NEET (not in education, employment or 

training) rate, 15-24 yrs*
68 55 66 95 8

R&D expenditure, % of GDP* 44 15 25 100 9

Tertiary educational attainment (% of 30-

34 population)*
87 82 100 98 4

Share of high-tech exports in total 

exports, %
75 48 37 66 9

Number of patent applications, residents 

(per 1000 persons)
9 28 14 84 9

Households - level of internet access, %* 94 84 79 100 9

Participation rate for 50-64 yrs, %* 100 97 100 100 8

* latest av ailable 2016

% of benchmark
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Tillväxt: bryta nedåtgående trender  
Förbättringar delvis en följd av återhämtning från krisen 
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• Strukturförändringar skapar nya utmaningar för den ekonomiska 
politiken  

 

• Behov av ökad samordning mellan finanspolitik, penningpolitik 
och makrotillsyn  

 

• Goda förutsättningar för långsiktigt hållbar tillväxt, men 
snabbare och mer omfattande reformarbete nödvändigt 
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Detta dokument har sammanställts av analytiker på Swedbank Large 
Corporates & Institutions (LC&I) Makro Research. Makro Research 
består av research-avdelningar i Estland, Lettland, Litauen, Norge och 
Sverige, och de är ansvariga för att förbereda rapportering om den 
ekonomiska utvecklingen på globala och hemmamarknader. 

Vad vår research är baserad på 
Swedbank Makroanalys grundar sin analys på mångsidig information och 
olika aspekter. Till exempel: grundläggande analys av cyklisk och 
strukturell ekonomisk utveckling, aktuellt eller förväntat 
marknadssentiment, förväntade eller faktiska ändringar i kreditvärdighet, 
samt interna eller externa förhållanden som påverkar priserna på utvalda 
valuta- och ränteinstrument. Beroende på typen av 
investeringsrekommendation kan tidshorisonten variera mellan kort sikt 
och upp till 12 månader.  

Rekommendationsstruktur 
Rekommendationer i valuta- och ränteinstrument görs både på 
spotmarknaden och i derivatinstrument. Rekommendationer kan 
uttryckas i absoluta termer, till exempel attraktiva pris-, ränte- eller 
volatilitetsnivåer. De kan också uttryckas i relevanta termer, till exempel 
långa positioner kontra korta positioner. 

När det gäller spotmarknaden, innehåller våra rekommendationer en 
inträdenivå, medan rekommendationsuppdateringar inkluderar vinst samt 
oftast, men inte alltid, en föreslagen utträdesnivå. När det gäller 
rekommendationer i derivatinstrument, innehåller våra 
rekommendationer föreslagen inträdeskostnad, lösenpris och löptid. I 
rekommendationer gällande valutamarknaden använder vi optioner 
endast som för att ta ställning till marknadsutvecklingens riktning och 
volatilitet, med begränsningen att vi inte rekommenderar nettoförsäljning 
av optionalitet. Detta innebär att vi endast rekommenderar strukturer som 
har en fastslagen maximal förlust. 

Analytikern intygar 
Analytikern(a) som är ansvarig(a) för innehållet i detta dokument intygar 
att det reflekterar deras personliga åsikt/er om de företag och 
värdepapper som de täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana 
intressekonflikter som det refereras till nedan.  

Analyserna är självständiga och baseras endast på publik tillgänglig 
information. 

Utgivare, distribution och mottagare 
Detta dokument har sammanställts av Makro Research analytiker på 
LC&I och ges ut av affärsområdet Swedbank LC&I inom Swedbank AB 
(publ) (”Swedbank”). Swedbank AB står under tillsyn av 
Finansinspektionen i Sverige.  

Distributörerna har inte rätt att göra några ändringar i dokumentet innan 
distribution. 

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som 

står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet 
(Finanssivalvonta). 

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står 
under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet). 

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

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

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

I USA distribueras dokumentet av Swedbank AB (publ) och i vissa fall av 
Swedbank Securities U.S. LLC (”Swedbank LLC”) som ikläder sig ansvar 
för innehållet. Dokumentet får endast distribueras till institutionella 
investerare. Om du inte är en institutionell investerare får du ej agera 
utifrån, reproducera eller lita på detta dokument. Institutionella 
investerare i USA som får detta dokument, och som önskar genomföra 
en transaktion i något av de värdepapper som nämns i dokumentet, ska 
endast göra detta via Swedbank LLC. Swedbank LLC är en USA-baserad 
broker-dealer, registrerad hos ”the Securities and Exchange 
Commission”, och medlem i ”the Financial Industry Regulatory Auhtority” 
samt ”the Securities Investor Protection Corporation”. Swedbank LLC är 
en del av Swedbank. 

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

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till “relevanta 
personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller lita 
på detta dokument. Endast “relevanta personer” får ges tillgång till och 
delta i de investeringar eller investerings-aktiviteter som nämns i detta 
dokument. 

Med “relevanta personer”, avses personer som: 
• Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 

19(5) i the Financial Promotions Order. 
• Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) i the Financial 

Promotion Order (”high net worth companies, unicorporated 
associations etc”). 

• Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i 
investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial 
Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller 
försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, 
direkt eller indirekt. 

Ansvarsbegränsningar 
All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som 
anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för 

dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig 
din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta 
dokument.  

Observera att analysen kan vara subjektiv. Analytikern baserar sin 
analys på den information som finns tillgänglig just nu och att analytikern 
kan ändra åsikt om förutsättningarna förändras. Om analytikern ändrar 
åsikt eller om en ny analytiker med en annan åsikt blir ansvarig för att 
täcka ett företag, strävar vi efter att informera om detta så snart det är 
möjligt med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer 
eller andra omständigheter.  

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till 
behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Dokumentet 
utgör inte ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument. 

Swedbank påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller 
skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av 
detta dokument. 

Intressekonflikter 
På Swedbank LC&I har interna riktlinjer implementerats för att säkerställa 
integriteten och oberoendet av analytikerna. 

Riktlinjerna innehåller regler för, men inte begränsat till: kontakter med de 
företag som bevakas; personligt engagemang i de bolag som bevakas; 
deltagande i investment banking verksamhet och tillsyn och granskning 
av research produkter. Till exempel: 
• Research produkter baseras enbart på publik information. 
• Analytikerna tillåts i allmänhet inte ha några innehav eller positioner 

(långa eller korta, direkt eller via derivat) avseende aktier eller 
aktierelaterade instrument i företag de analyserar. 

• Ersättningen till personalen inom Makro Research kan innefatta 
diskretionära utmärkelser baserade på företagets totala intäkter, 
inklusive intäkter för investment banking. Dock ska ingen sådan 
personal få ersättning baserat på specifika investment banking 
transaktioner. 

Mångfaldigande och spridning 
Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. 
Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är 
medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten 
enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.  

Mångfaldigad av Swedbank Large Corporates & Institutions, Stockholm 
2014. 

Address 
Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), SE-105 34 Stockholm 
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm 

Viktig information 

http://www.swedbankfs.com/disclaimer/index.htm
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