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Sammanfattning 
Vi förväntar att världsekonomin växer med 3½ procent i år och cirka 4 procent per år 2015 

och 2016. Framåtblickande indikatorer, som t.ex. inköpschefsindex, visar på en stigande 

tillväxttakt, medan utfallsdata ger ett mer blandat intryck. Tillväxten i USA återfick något av 

sin förlorade kraft under det andra kvartalet jämfört med ett mycket svagt första, och ar-

betsmarknaden stärktes under hela det första halvåret. Geopolitiska spänningar och sankt-

ioner mot Ryssland påverkar både stämningen och produktionen inom eurozonen. Den 

långsammare tillväxten är en följd av en svagare utveckling i de stora ekonomierna, Tysk-

land, Frankrike och Italien, medan Spanien och Portugal har lyckats bättre.  

På kort sikt kommer fokus att ligga på den divergerande penningpolitiken mellan USA och 

Storbritannien å ena sidan, och eurozonen å den andra. En gradvis normalisering av pen-

ningpolitiken i USA och Storbritannien står i kontrast mot den Europeiska centralbankens 

fortsatta lättnader. De stigande ränteskillnaderna försvagar euron, vilket är gynnsamt för 

tillväxten inom eurozonen. Fortfarande ser vi emellertid en svag, bräcklig och ojämn åter-

hämtning av den globala tillväxten, som domineras av negativa risker. 

Svensk ekonomi slits mellan ett starkt USA och ett svagt EMU, även om vi räknar med att 

den svagare utvecklingen i Europa kommer att dominera. Det finns dessutom en osäkerhet 

kring den inhemska ekonomin, som orsakas av risken för ett oklart valresultat och obalanser 

på bostadsmarknaden. Vi justerar ner vår tillväxtprognos för året till 2,1 procent och revide-

rar samtidigt ner prognosen för de kommande åren, främst som en följd av eurozonens 

svagare utveckling. Det låga inflationstrycket och den Europeiska centralbankens expansiva 

penningpolitik innebär också att Riksbanken väntas sänka styrräntan ytterligare en gång mot 

slutet av året. Utsikterna för de nordiska länderna är måttliga, med sjunkande tillväxt för 

Finland, pga. Rysslandskrisen, medan prognoserna för Norge och Danmark är ljusare. 

De baltiska länderna påverkas mest av de eskalerande ömsesidiga sanktionerna från EU 

och Ryssland. Inte bara jordbruks- och livsmedelssektorn påverkas. Eftersom de baltiska 

länderna, särskilt Litauen, har en betydande transithandel mellan väst och öst, kommer även 

transportsektorn att drabbas. Vi bedömer emellertid av effekterna kommer att vara tempo-

rära, och att Baltikum kommer att fortsatta ha bland de högsta tillväxttakterna i eurozonen. I 

år faller tillväxten dock mer än väntat i Estland, då den svaga utvecklingen i Finland sam-

manfaller med Rysslandskrisen. Detta resulterar i en svagare export samtidigt som investe-

ringarna dämpas. En positiv bieffekt av ryska sanktioner är emellertid en lägre inflation, som 

tillsammans med andra faktorer, stärker hushållens realinkomster. Från och med januari 

2015, kommer alla tre baltiska länderna, att ha samma valuta–euron. 

   

Makroekonomiska indikatorer, 2013 - 2016

2013 2014p 2015p 2016p

Real BNP, årlig förändring i %

Sverige (kalenderkorrigerat) 1.6 2.1 2.3 2.5

Estland 0.8 0.8 2.3 3.0

Lettland 4.1 2.5 2.6 3.5

Litauen 3.3 3.0 3.5 3.8

Arbetslöshet, % av arbetskraften

Sverige 8.0 8.0 7.6 7.0

Estland 8.6 7.7 7.6 7.2

Lettland 11.9 10.7 9.9 8.8

Litauen 11.8 10.9 9.7 8.5

Konsumtionspriser, årlig förändring i %

Sverige 0.0 0.1 1.4 2.1

Estland 2.8 0.3 2.5 2.7

Lettland 0.0 0.8 2.5 2.5

Litauen 1.0 0.2 2.0 3.0

Bytesbalansen, % av BNP

Sverige 6.2 5.4 4.6 4.1

Estland -1.0 -1.3 -1.7 -2.0

Lettland -0.8 -2.0 -2.2 -2.9

Litauen 1.5 -1.8 -2.0 -2.4

Källor: Nationell statistik och Swedbank.
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Sverige: Tudelad omvärld, osäkert på 
hemmaplan 
Den svenska ekonomin slits mellan ett starkt USA och ett svagt EMU. Därtill kommer 

en ökad osäkerhet om den inhemska ekonomin beroende på de finanspolitiska utsik-

terna och riskerna på bostadsmarknaden. Vi drar ned tillväxtprognosen för inneva-

rande år till 2,1 procent och reviderar ned utsikterna framöver, mycket beroende på 

den svagare utvecklingen i eurozonen. Det låga inflationstrycket och ECB:s expan-

siva penningpolitik innebär också att Riksbanken sänker styrräntan ytterligare i höst.  

Den svenska konjunkturen utvecklades betydligt sämre än förväntat under det första halv-

året 2014. En svag omvärldstillväxt, i såväl USA som i eurozonen, dämpade exportutveckl-

ingen. Trots relativt goda korttidsindikatorer som inköpschefsindex och konjunkturbarometer 

har svensk industri stått och stampat. Tillsammans med en ökad oro till följd av Rysslands-

konflikten har detta lett till en stagnerande produktion och dämpade investeringar. Endast 

bostadsinvesteringarna tog fart, pådrivet av den akuta bostadsbristen. Privat konsumtion 

och en god utveckling av sysselsättningen har hållit upp den inhemska efterfrågan. Baksi-

dan av myntet är fortsatt växande obalanser i form av en ökad skuldsättning hos hushållen. 

Den låga inflationen, som kan förklaras av både en låg importerad inflation och ökad pris-

press för företagen, delvis via digitaliseringen, föranledde Riksbanken att överraskande 

sänka styrräntan med hela 50 punkter i juli och justera ned reporäntebanan.  

 

Förutsättningarna för svensk ekonomi har blivit osäkrare sedan vår aprilprognos. Den låga 

tillväxten i eurozonen dämpar efterfrågan från viktiga marknader, och det är tveksamt i vil-

ken grad svensk konkurrenskraft är tillräckligt stark för att utnyttja en amerikansk återhämt-

ning. Hushållens ekonomi är fortsatt gynnsam, men riskerna har ökat. Oavsett valutgång, 

förväntar vi en mindre expansiv finanspolitik, och att åtgärder som dämpar hushållens låne-

tillväxt införs. Detta kommer att pressa hushållens ekonomi, utan att näringslivet förefaller 

vara redo att öka investeringarna. Arbetslösheten sjunker tillbaka, men endast långsamt 

beroende på den höga ar-

betskraftsökningen. Samman-

taget innebär en försvagad 

svensk ekonomi samt en 

aggressiv penningpolitik från 

ECB att Riksbanken sänker 

styrräntan till 0,1 procent i 

höst.  

Kronan försvagas initialt, men 

framförallt innebär Riksban-

kens politik att risken för en 

kronförstärkning mot euron 

dämpas. På medellångsikt 

förväntar vi att kronan stärks 

Makroekonomiska nyckeltal
 1/

2013 2014f 2015f 2016f

Real BNP (kalenderkorrigerad) 1,6 2,1 2,3 2,5

Industriproduktion -1,3 0,5 4,2 5,0

KPI, årsgenomsnitt 0,0 0,1 1,4 2,1

KPI, dec-dec 0,1 0,4 1,7 2,5

KPIF, årsgenomsnitt 2/ 0,9 0,7 1,6 1,8

KPIF, dec-dec 2/ 0,8 1,1 1,6 1,8

Arbetskraften 1,1 1,1 0,7 0,4

Arbetslöshet, % av arbetskraften 8,0 8,0 7,6 7,0

Antalet sysselsatta 1,1 1,1 1,2 1,0

Nominella timlöner, totalt 2,6 3,0 3,1 3,4

Hushållens sparkvot, % av disponibelinkomsten 12,2 12,1 11,1 11,1

Real disponibelinkomst 2,5 2,7 1,5 2,1

Bytesbalans, % av BNP 6,2 5,4 4,6 4,1

Finansiellt sparande i offentlig sektor, % av BNP -1,3 -1,7 -1,1 -0,9

Offentliga sektorns skuld (Maastricht), % av BNP 3/ 40,9 41,4 40,7 39,7

1/ Årlig procentuell förändring om inte annat anges

2/ Konsumentprisindex med fasta räntor Källor: SCB och Swedbank.

Svagt första halvår 
2014 

Näringslivet ej klart att 
ta över från hushållen 

Svag konkurrenskraft 
och risk för stigande 
räntor 

Swedbanks BNP prognos

Procent volymförändring 2016p

Hushållens konsumtionsutgifter 2,0 2,8 (2,8) 2,4 (2,3) 2,1

Offentliga konsumtionsutgifter 2,0 0,9 (0,9) 2,0 (1,6) 1,6

Fasta bruttoinvesteringar -1,1 3,9 (5,3) 6,0 (7,4) 6,0

  näringsliv exkl. bostäder -2,5 -1,8 (4,6) 4,9 (8,4) 6,4

  offentliga myndigheter -3,2 5,7 (1,3) 3,8 (3,7) 3,8

  bostäder 6,3 22,3 (11,6) 10,6 (6,8) 6,4

Lagerinvesteringar 1/ 0,1 0,2 (0,3) 0,1  (-0,0) 0,0

Export av varor och tjänster -0,4 2,3 (3,9) 4,4 (6,5) 5,9

Import av varor och tjänster -0,8 4,1 (4,7) 5,7 (7,3) 6,2

BNP 1,5 1,9 (2,8) 2,6 (2,9) 2,7

BNP, kalenderkorrigerad 1,6 2,1 (2,9) 2,3 (2,7) 2,5

Inhemsk slutlig användning 1/ 1,3 2,3 (2,6) 2,8 (2,9) 2,6

Nettoexport 
1/

0,1 -0,6  (-0,1) -0,3 (0,0) 0,1

1/ B idrag  till BNP-tillväxten. Källor: SCB och Swedbank.

    2015p2013 2014p
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mot euron men försvagas mot dollarn. Tillsammans med relativt höga enhetsarbetskost-

nadsökningar innebär detta att svensk konkurrenskraft pressas. Marknadsräntorna förblir 

låga, men stigande amerikanska räntor skulle kunna trycka upp även svenska räntor med 

negativ effekt på hushållens konsumtion och näringslivets investeringar.  

Trög exportåterhämtning 
Den svenska exporten uppvisade en svagare utveckling under årets andra kvartal än vad vi 

förutsåg i aprilprognosen. Avmattningen kom via en lägre varuexport som i säsongrensade 

termer sjönk med 0,9 procent efter att ha stigit två kvartal i rad. Det är framför allt en mins-

kad export till EMU-länderna, ca 40 procent av Sveriges export, som bidrog till nedgången 

medan exportleveranserna till USA och Storbritannien steg. Tjänsteexporten fortsatte att 

expandera, vilket till stor del kan hänföras till ökad merchanting. Importtillväxten accelere-

rade under årets första halvår i spåren av den ökade inhemska efterfrågan och nettoexpor-

tens bidrag till BNP-tillväxten på -0,7 procentenheter förklarar en stor del av det svaga BNP-

utfallet under första halvåret.  

Vi reviderar ned årets exportvolymtillväxt till dryga 2 procent från 3,9 procent i aprilprogno-

sen, vilket dock innebär en mindre återhämtning under loppet av andra halvåret. Fler företag 

i Inköpschefsindex och i KI-barometern rapporterar om en ökad exportorderingång. Åter-

hämtningen vilar dock på en bräcklig grund inte minst efter sommarens svaga tillväxtsiffror 

från eurozonen och pga. Rysslandskrisen. Världsmarknadstillväxten för svenska exportföre-

tag förväntas stiga under prognosperioden då den globala konjunkturen återhämtningar sig. 

Marknadstillväxt en beräknas till 6-6,5 procent under 2015-2016 men samtidigt förutser vi 

med en långsammare svensk exporttillväxt jämfört med tidigare konjunkturuppgångar.  

Exporten förväntas stiga med 4,5 procent nästa år och knappa 6 procent under 2016 vilket 

innebär att Sverige fortsätter tappa marknadsandelar. Den främsta förklaringen är den 

svaga investeringskonjunkturen i eurozonen där investeringsnivån är 20 procentenheter 

lägre än före krisen. Sedan år 2011 är det framför allt den svenska exporten av investe-

ringsvaror som har tappat relativt andra varugrupper. Dessutom förutser vi en mindre fördel-

aktig utveckling av svenskt konkurrenskraft. Vi räknar med en gradvis starkare krona, främst 

mot euron, och högre enhetsarbetskostnadsökningar, framför allt under 2016 då nya löneav-

tal väntas ge högre löner. En ökad inhemsk efterfrågan och ett växande importinnehåll både 

för varor och tjänster, i spåren av specialiseringen och den ökade handeln över internet, 

pekar på att nettoexportens bidrag kommer att dämpa BNP-tillväxten under 2014-2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ökade investeringar i tjänstesektorn - industrin tynger 
Investeringstillväxten bromsade in under årets andra kvartal och sjönk i årstakt till 2,1 pro-

cent från 7,7 procent kvartalet innan. Det var främst lägre maskinvesteringar i näringslivet 

som bidrog till nedgången medan bostadsinvesteringarna ökade kraftigt (20 procent i års-

takt) och svarade, tillsammans med ökade kommuninvesteringar, för merparten av investe-

ringstillväxten under årets två första kvartal.  

Vi justerar ned, jämfört med vår aprilprognos, den totala investeringstillväxten i svensk eko-

nomi för i år till 4 procent och till 6 procent nästa år bl.a. på grund av den trögare exportut-

vecklingen. Detta hämmar främst industrisektorn men även delar av den privata tjänstesek-

torn. I SCB:s investeringsenkät från maj pekade investeringsplanerna i industrin nedåt, och 

det sammanfaller med det låga kapacitetsutnyttjandet, pressade vinstmarginaler och den 
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tröga produktionsutvecklingen. Industriinvesteringarna har fallit med 10 procent sedan 2008 

och svarar för cirka 13 procent av näringslivets totala investeringar. Istället är det privata 

tjänstesektorns investeringar som växer allt eftersom den svenska ekonomin blir alltmer 

tjänsteintensiv. Vi räknar med att näringslivets samlade investeringar stiger med drygt 5 

procent nästa år och med 6,4 procent 2016 då även industrins investeringar förväntas ta 

fart. Sammantaget stiger de samlade investeringarna med 6 procent under 2016. 

Bostadsinvesteringarna ger det största bidraget till investeringsökningen i år och nästa år 

men väntas klinga av under 2016 delvis på grund av växande utbudshinder såsom tillgång 

på byggklar mark och brist på arbetskraft. Högre bolåneräntor och åtgärder som fördyrar 

hushållens upplåning kan också på sikt dämpa byggaktiviteten. Utformingen av den ekono-

miska politiken efter riksdagsvalet i september kommer att spela en avgörande roll för de 

offentliga investeringarna i synnerhet de statliga investeringarna där infrastrukturinveste-

ringar väger tungt. Vi räknar med att de offentliga investeringarna men även bostadsbyg-

gandet kommer att prioriteras under de närmaste åren.   
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Nya bostäder möts av 
alltfler utbudshinder 

Fördjupning 1: Större svensk BNP - statistiskt sett 
I september reviderar Statistiska Centralbyrån (SCB) de svenska nationalräkenskaperna enligt EU:s nya system (ENS 

2010) samtidigt som man ser över rådande beräkningsmodeller och källor. Den entydigt största förändringen som ge-

nomförs är att investeringsbegreppet utvidgas till att inkludera alla kostnader för forskning och utveckling (FoU), något 

som tidigare bokförts som en kostnad. Sverige, som är ett forskningsintensivt land, kommer således att möta signifikanta 

förändringar. Andra betydande revideringar inkluderar redovisningen av Trepartshandel – varuhandel som inte passerar 

Sveriges landsgränser – där hela varans värde kommer att tas upp som export och import, och bokföringen av statens 

pensionsskuld. Beträffande utrikeshandeln kommer varuexporten och varuimporten att stiga samtidigt som tjänstehan-

deln, där registreringen idag sker, kommer att sjunka.  Efter statistikomläggningen kommer de anställdas samtliga pens-

ionsåtaganden, som bokförs som en skuld på arbetsgivarens balansräkning, att ingå som en skuld i nationalräkenskap-

erna (men inte i Maastrichtskulden). I praktiken innebär det att statens utgifter enligt nationalräkenskaperna stiger och i 

motsvarande grad sjunker det offentliga sparandet.  

 
Högre BNP-nivå men oförändrad tillväxt 

Enligt preliminära siffror från SCB innebär omläggningen att BNP-nivån för helåret 2011 höjs med 5 procent i löpande 

priser. Av detta förklarar ENS-omläggningen 4 procentenheter och återstoden av översynen av beräkningsmetoderna. 

Dessa siffror kan jämföras med en revidering av BNP på cirka 2-3 procent för övriga EU-länder enligt en tidigare utförd 

enkätundersökning. En nivåförändring innebär att mått och kvoter där BNP ingår ändras. Investeringskvoten förväntas 

stiga, medan offentliga sektorns sparande sannolikt försämras något. Även statens investeringar kommer att ändras 

eftersom militära vapensystem kommer att klassificeras som investeringar istället för som kostnad. Enligt SCBs prelimi-

nära siffror förväntas omklassificeringen ge ett tillägg på någon tiondels procentenhet till tillväxten.  

Påverkan på tillväxttakterna är dock mer oviss men troligtvis relativt liten eftersom hela tidsserien justeras. SCB skattar 

preliminärt att tillväxttakten över tid förändras upp eller ned med en till tre tiondelars procentenhet. Även Konjunkturinsti-

tutet (KI) gör bedömningen att tillväxttakten för BNP ändras marginellt. Vad som enligt KI är mer problematiskt är hur 

FoU mäts. FoU-undersökningar genomförs bara vartannat år och därför behöver skattningar göras. Konsekvensen kan 

bli att investeringarna, och därigenom BNP, kommer att revideras mer framöver. 

Ny syn på svensk ekonomi?  

Produktivitetsutvecklingen i Sverige har sedan finanskrisen varit låg med ett genomsnitt kring 1 procent per år. Inledning-

en av 2014 har inte varit något undantag med en negativ årstakt på 0,5 procent för första kvartalet och på 1,0 procent för 

det andra. När nationalräkenskaperna i höst läggs om revideras produktivitetsutvecklingen uppåt som en följd av den 

högre BNP-nivån. Därmed kan de senaste årens något negativa syn på svensk produktivitetsutveckling ändras. 
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Svensk konjunktur står och väger med hushållen  
Hushållen har varit nyckeln i den svenska ekonomins återhämtning de senaste åren. Under 

fjolåret steg hushållens konsumtion med 2,1 procent för att under första halvåret i år accele-

rera ytterligare till 2,5 procent. Inte minst är konsumtionen av varaktiga varor mycket stark, 

vilket är ett tecken på en god tillförsikt. Den kraftiga ökningen under första halvåret i år för-

klaras i hög utsträckning av markant ökad bilförsäljning som noterar en uppgång med 18,1 

procent. Även konsumtionen av andra varaktiga varor är stark med en ökning på närmare 

10 procent hittills i år.  

Flera faktorer samverkar och ger stöd åt den nuvarande starka konsumtionsutvecklingen. 

Sysselsättningsutvecklingen är gynnsam, vilket tillsammans med en låg inflationstakt resul-

terat i snabbt stigande reala disponibelinkomster. Även den låga räntenivån gynnar hushål-

lens konsumtion, inte minst konsumtionen av varaktiga varor och enligt KI-barometern har 

hushållen haft en positiv syn på inköp av kapitalvaror sedan inledningen av 2013.  

De faktorer som gett stöd åt hushållens konsumtion kommer att kvarstå under prognospe-

rioden, även om styrkan gradvis mattas. Utvecklingen på arbetsmarknaden förblir god men 

en stigande inflationstakt gör att ökningen i den reala disponibla inkomsten gradvis reduce-

ras, främst nästa år. Under 2016 stiger åter disponibelinkomsten då vi räknar med en högre 

löneökningstakt. Räntorna förblir låga under hela prognosperioden även om en svagt sti-

gande trend är att vänta från andra halvåret 2015 och under 2016.  

 

Sammantaget ser vi att hushållens konsumtion blir fortsatt en viktig drivkraft i den svenska 

ekonomin även om bidraget till tillväxten dämpas. I år räknar vi med en konsumtionsupp-

gång på närmare 3 procent, delvis med stöd av den starka utvecklingen under första halv-

året. Under de kommande två åren avtar konsumtionstillväxten. Här räknar vi med att den 

starka utvecklingen för den varaktiga konsumtionen faller tillbaka, dels beroende på en 

mättnadseffekt, dels stiger den reala disponibla inkomsten i långsammare takt. Hushållens 

sparkvot sjunker tillbaka till en nivå strax över 11 procent de kommande två åren.  

Samtidigt som konsumtionen i vårt huvudscenario kvarstår som en stark tillväxtmotor är 

sårbarheten betydande. Skuldsättningen är hög och oavsett färg på kommande regering 

räknar vi med riktade åtgärder för att dämpa skuldökningen. En åtgärd är amorteringskrav 

där vi, trots allt, räknar med ett relativt begränsat genomslag eftersom utgångspunkten är att 

det främst kommer att gälla nya krediter. Skulle ett amorteringskrav gälla även befintliga lån 

blir effekten på konsumtionen långtgående även på kort sikt. Samtidigt övervägs även andra 

åtgärder, som t.ex. begränsning av andelen rörliga lån. Beroende på var gränsen sätts kan 

detta få mer eller mindre långtgående effekter på konsumtionen. Samtidigt är det värt att 

notera att ränteskillnaden mellan rörliga och 5-åriga bostadslån är relativt liten i dagsläget, 

ca 0,6 procentenheter.  

Även finanspolitiken kommer sannolikt att pressa hushållen. Oavsett utgången i höstens val 

ligger perioden av skattesänkningar bakom oss och trenden är snarast den motsatta under 

prognosperioden. För hushållens konsumtion ser vi betydande risker vid allt för omfattande 

skattehöjningar som dels dämpar ökningen i disponibla inkomsten, dels kan påverka hushål-

lens förtroende negativt. Det skulle dämpa konsumtionsviljan, och därmed svensk tillväxt.  
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Fler jobb behövs för att pressa ner arbetslösheten 
Utvecklingen på arbetsmarknaden har uppvisat fortsatt positiva förtecken under 2014 men 

det finns smolk i bägaren i form av en arbetslöshet som envist biter sig fast kring 8 procent. 

Sysselsättningen ökar i en årstakt med mellan 50 000-60 000, varslen har sjunkit tillbaka 

och framåtblickande indikatorer ger vid handen att förbättringen fortsätter under hösten.  

Enligt Arbetsförmedlingens statistik har nyanmälda lediga platser ökat under våren och 

sommaren vilket bådar gott och anställningsplanerna enligt KI-barometern och inköpschefs-

index är positiva. Men genomslaget på arbetslöshetsnivån lyser med sin frånvaro. Arbets-

lösheten, enligt AKU, ligger kvar på samma nivåer som åren 2012 och 2013. Det hänger 

samman med att arbetskraften ökar i ungefär samma takt som sysselsättningen, vilket har 

överraskat såväl myndigheter som prognosmakare.  

Arbetskraftens ålderssammansättning (med en förskjutning uppåt) har talat för en dämpning 

i ökningstakten. Den arbetsföra befolkningen ökar dock i oväntat stor omfattning, vilket 

främst beror på den ökade nettoinvandringen inte minst i spåren av den katastrofala utveckl-

ingen i Syrien. I fjol ökade Sveriges befolkning med 89 000 personer och under årets fem 

första månader med 40 000. Det har föranlett SCB att revidera upp prognoserna över den 

arbetsföra befolkningens storlek. Vidare så har arbetskraftsdeltagandet ökat, inte minst 

bland de utrikesfödda. Regeringens reformer inom skatte- och socialförsäkringsområdet 

samt ansträngningarna att snabbare få ut nyanlända på arbetsmarknaden har härvidlag fått 

effekt. Måhända under en mer utdragen tidsperiod än vad man räknat med. Det tar tid för 

människor att ställa om sig till nya förutsättningar och regelverk.  

Förutom en ökning av de utrikesfödda på arbetsmarknaden så kan man också utläsa att 

deltagandet från de äldre på arbetsmarknaden (55-74 år) fortsätter att öka. Deltagandegra-

den för de mellan 55-64 år har ökat till 79 procent jämfört med 72 procent år 2006. Under 

samma period har andelen som jobbar i åldern 65-74 ökat från ca 10 procent till 17 procent.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arbetsmarknaden väntas under de närmaste åren fortsätta att stärkas och med en viss 

fördröjning leda till att arbetslösheten långsamt börjar sjunka. Vi räknar med att demografin 

med en ökad andel äldre i arbetskraften får ökat genomslag och att nettoinvandringen börjar 

normaliseras. Det antagandet är dock givetvis behäftat med stor osäkerhet.  

Andra osäkerhetsfaktorer är dels huruvida det fortfarande finns kvardröjande effekter av 

regeringens tidigare utbudsreformer, dels inriktningen på arbetsmarknadspolitiken under 

nästa mandatperiod. De rödgröna partierna har aviserat ökade satsningar på utbildning och 

traineejobb men å andra sidan har det höjts röster för att ta bort skatterabatten på ungdoms-

jobb och den halverade restaurangmomsen.  

Oavsett politisk färg på nästkommande regering så är utmaningarna på arbetsmarknadsom-

rådet betydande. Enligt Arbetsförmedlingens skattningar så har en allt större andel av de 

arbetslösa på olika sätt en svag ställning på arbetsmarknaden. Sammanfattningsvis så 

förutser Swedbank att arbetslösheten sjunker till 7,6 procent nästa år och ner till 7,0 procent 

år 2016. Sysselsättningen väntas under de närmaste åren fortsätta att öka med drygt en 

procent i årstakt.  

De nominella löneökningarna är dämpade i spåren av de låga centrala treåriga löneavtal 

som träffades i fjol (i genomsnitt gav de centrala avtalen ca 2,3 procent i löneökning per år). 

Dock, mot bakgrund av den låga inflationen har Sverige haft relativt höga reallöneökningar 
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och enhetsarbetskostnaden stiger snabbare in i omvärlden. Detta bidrar till att pressa kon-

kurrenskraften. Enligt KI-barometern är bristtalen fortsatt låga. I takt med att de lediga resur-

serna på arbetsmarknaden gradvis tas i anspråk så väntas löneglidningen öka. Vidare förut-

ses avtalsrörelsen under 2016 kunna föras under mer normala konjunkturförhållanden vilket 

borde borga för något högre centrala löneavtal (åtminstone på drygt 2,5 procent). Samman-

taget väntas löneökningarna uppgå till drygt 3 procent nästa år och knappt 3,5 procent år 

2016. Avtalsrörelsen, men även svensk konkurrenskraft, avhänger dock att Riksbanken 

lyckas med att få upp inflationen och slå vakt om de långsiktiga inflationsförväntningarna 

kring inflationsmålet. 

Omvärlden och teknologisk utveckling dämpar priserna 
Den svenska inflationstakten har varit låg under lång tid och hittills i år har KPIF stigit med 

knappt 0,5 procent i årstakt, där ett svagt pristryck inom både varu- och tjänstesektorerna 

bidrar till den låga inflationen. Oron för en alltför låg inflation föranledde Riksbanken att 

överraskande sänka styrräntan med 50 punkter i juli.  

Dock är det i stor utsträckning faktorer som ligger utanför Riksbankens kontroll som har 

påverkat det svenska inflationstrycket. En långsam återhämtning av den globala konjunktu-

ren i kombination med en lägre tillväxt i de stora råvarukonsumerande ekonomierna gör att 

vi räknar med en dämpad råvaruprisutveckling i år följt av en tydligare, om än måttlig, upp-

gång under 2015 och 2016. Detta tillsammans med ett lågt internationellt kapacitetsutnytt-

jande och en lätt förstärkning av kronan resulterar i en mycket dämpad importprisinflation i 

år och nästa år. Dessutom innebär digitaliseringen att alltfler mellanhänder i försäljningspro-

cessen försvinner och att distributionskostnader minskar. Även detta verkar återhållande på 

prisutvecklingen. 

Under loppet av nästa år och 2016 stiger inflationstrycket långsamt i såväl tjänste- som 

varusektorn. Varupriserna ökar till följd av en starkare global konjunktur och svagt stigande 

råvarupriser. Inom tjänstesektorn bidrar högre lönekostnader i kombination med en högre 

betalningsvilja, i kölvattnet av en starkare arbetsmarknad, till stigande priser. Sammantaget 

förväntar vi att konsumentpriserna, mätt som KPIF, stiger med 1,6 procent under 2015 följt 

av en uppgång med 1,8 procent under 2016. KPI-inflationen väntas stiga med 1,4 procent 

nästa år då ränteläget fortsätter att verka återhållande på KPI. För 2016 räknar vi med att 

KPI stiger med 2,1 procent. 
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  Fördjupning 2: Digitaliseringens effekter på svensk inflation  
Digitaliseringen är en strukturomvandling som påverkar svensk ekonomi mer än andra jämförbara länder. Fysiska varor blir 

digitala tjänster, mellanhänder försvinner och marginalkostnaderna för production, kopiering och distribution går mot noll. 

Följaktligen påverkas prismekanismen framöver när utbudet inom vissa branscher blir så gott som obegränsat. Swedbanks 

beräkningar visar att 30 procent av den svenska KPI korgen påverkas direkt eller indirekt av digitaliseringen. Vi har även 

tagit fram ett exempel som indikerar att priset för musikkonsumtion har fallit med 33 procent sedan 2008. 

Den låga inflationen är inte enbart ett svenskt fenomen. Inflationen befinner sig under inflationsmålet i ett flertal utvecklade 

ekonomier men Sverige befinner sig längre ifrån sitt inflationsmål än exempelvis Schweiz, eurozonen och Kanada. Den 

fallande inflationen kan delas upp i flera faktorer; en global nedgång i livsmedels- och energipriser; lågt kapacitetsutnytt-

jande och mycket tillgängliga resurser på arbetsmarknaden samt lågt kreditutbud till följd av stramare kreditgivning i finans-

krisens spår. Dessa faktorer är av cyklisk karaktär och när efterfrågan i ekonomin stärks väntas inflationen öka. Men inflat-

ionsutvecklingen kan även tillskrivas strukturella förändringar som digitaliseringen bidrar till:  

 E-handeln över Sveriges gränser ökar och Sverige tillhör de länder där e-handeln är som störst.
1
 Svensk inflation 

exponeras alltså relativt mycket av digitaliseringen genom ökad konkurrens vilket bidrar till prispress nedåt.  

 Allt fler små och medelstora företag är så kallade ”born globals” – via digitaliseringen når de ut till hela den inter-

nationella marknaden vid samma tidpunkt som de bildas. Digitaliseringen har gjort att både varu- och tjänstepro-

ducenter exponeras i högre utsträckning för internationell konkurrens. Ett exempel är filmuthyrning. Nu konkurre-

rar Netflix med den lokala videobutiken. Att strömma filmer via nätet ger fallande marginalkostnader. Detta ökar 

konkurrensen och pressar tjänstepriserna nedåt.  

 Marginalkostnaderna för att producera, kopiera och distribuera digitala tjänster går mot noll. Detta ökar utbudet av 

digitala tjänster och vi skulle kunna likna det vid en utbudschock inom vissa sektorer. Dessutom slopas mellan-

händer när utbud och efterfrågan möts direkt och skapar därmed en ytterligare prispress nedåt. Nischade produ-

center får tillgång till kunder som de annars inte hade haft tillgång till.  

 Lågt lönetryck till följd av ”teknologisk” arbetslöshet.
2
 Det är främst rutinartade jobb inom handel och administrat-

ion, men även vissa högkvalificerade jobb, som kan komma att ersättas. Från att ha ersatt muskler, ersätter den 

nya teknologin även den mänskliga hjärnan.  

För att på något sätt kunna kvantifiera digitaliseringens inverkan på inflationsutvecklingen, delade vi upp KPI-korgen i tre 

olika kategorier. I den första kategorin placerades varor och tjänster som vi uppskattar har påverkas direkt av digitalisering-

en. Dessa både inhandlas och konsumeras digitalt (exempelvis strömmad musik). I den andra kategorin placerades varor 

och tjänster som vi anser har påverkas indirekt av digitaliseringen genom att hushåll relativt lätt kan göra prisjämförelser 

och inhandlar dessa varor och tjänster över internet (exempelvis datorer). Den sista kategorin innehåller varor och tjänster 

som vi anser inte har påverkats i någon högre utsträckning av digitaliseringen. I denna kategori placerades resterande 

produktgrupper (exempelvis dagisavgifter). Vår uppskattning är att cirka 30 procent av varorna och tjänsterna i KPI-korgen 

hittills har påverkats direkt eller indirekt av digitaliseringen. Med samma KPI-korg har vi sedan sökt uppskatta om varorna 

och tjänsterna kommer att påverkas märkbart av digitaliseringen under den närmaste 10-årsperioden. Vi skattar att ytterli-

gare sju procent av KPI-korgen kommer att påverkas märkbart direkt eller indirekt av digitaliseringen framöver.
3
 

Den bransch som påverkats kanske mest av digitaliseringen är musikindustrin där en fysisk vara blivit en digital tjänst. Vi 

har beräknat vilken prispress som har uppstått under den senaste sexårsperioden beroende på om man lyssnar på 10 

respektive 20 nya låtar varje månad. Om man lyssnar på 10 låtar varje månad skulle priset på varje ny avlyssnad låt ha 

minskat med 33 procent under denna period.
4
 Om 20 nya låtar avlyssnas varje månad, har priset minskat med 67 procent. 

Det kraftiga fallet avspeglar att marginalpriset på varje ny ”streamad” låt är noll.  

Samtidigt som värdet på det som kan digitaliseras sjunker mot noll ökar värdet på det icke digitaliserbara. Detta är tydligt 

inom musikbranschen, där artister inte längre på samma sätt tjänar pengar på försäljning av CD-skivor eller musiknedladd-

ning, utan på konserter och reklamuppdrag etc. Vi betalar ingenting för att se en artist på Youtube men är beredda att 

betala mer för en konsert. Till exempel har priset för teaterbiljetter ökat med 7,6 procent under det senaste året och kon-

sertintäkterna har ökat med 22 procent.  

Musikkonsumtion är en mycket liten del av den totala KPI-korgen, men våra beräkningar kan ge en indikation om vad digi-

taliseringen innebär i termer av prispress när allt fler branscher påverkas.  

Det kan vara svårt att fånga hela prispressen i den offentliga statistiken. SCB mäter prisutvecklingen av digitalt konsume-

rad musik genom att kvalitetsjustera abonnemangsavgiften. Vidare inkluderas inte gratis digital konsumtion över huvudta-

get i det officiella måttet över prisutvecklingen.  

Riksbankens möjlighet att påverka svensk inflation avtar. Det beror på att reporäntan redan är låg, mer globaliserade kapi-

talmarknader där Riksbanken inte kan avvika för mycket från ECB, och, som vi i denna fördjupningsruta försökt beskriva; 

den teknologiska utvecklingen. 
1
 HUI 

2
 Forskning visar att 53 procent av svenska yrken riskerar att ersättas av digital teknik inom en tjugoårsperiod. Motsvarande siffra för USA är 47 procent. 

3
 KPI-korgen som vi utgick ifrån bestod av 360 olika varor och tjänster. Av dessa placerades tre som direkt påverkade, 113 som indirekt påverkade och 244 

som inte påverkade. I våra skattningar för den närmaste 10-årsperioden har vi delat in 10 som direkt påverkade, 148 som indirekt påverkade och 202 som inte 
påverkade. 
4
 Vi antar en sex års period med hänvisning till IFPI’s statistik. 
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Ränte- och valutaantaganden (%)

Utfall Prognos

2014 2014 2015 2015 2016 2016

25 Aug  31 dec   30 jun  31 dec   30 jun  31 dec

Räntor

Svensk reporänta 0,25 0,10 0,10 0,10 0,50 1,00

10 årig statsobligationsränta1,53 1,6 1,9 2,2 2,3 2,4

Valutor

EUR/SEK 9,2 9,20 9,10 9,00 8,90 8,80

USD/SEK 6,9 7,10 7,20 7,30 7,20 6,90

KIX (SEK) 1/
108,2 109,2 108,1 107,0 106,0 104,5

1/ Handelsvägt växelkursindex för kronan. Källor: Reuters Ecowin och Swedbank.

Riksbanken sätter nu allt på ett kort 
Riksbanken sänkte reporäntan med hela 50 punkter till 0,25 procent i juli i spåren av den 

fortsatt låga inflationen som noterats i år. Den tidigare förstärkningen av kronan och ECB:s 

penningpolitiska lättnader i juni vägde in i beslutet. En svagare krona är nödvändigt för att 

inom rimlig tid få upp inflationen mer substantiellt. Riksbankens oro för hushållens skuldsätt-

ning har på intet sätt mildrats, snarast tvärtom. Men ju längre tid som inflationen kraftigt 

avviker från inflationsmålet desto svårare är det för Riksbanken att ta hänsyn till finansiella 

stabilitetsrisker.  

Det finns en tendens att i vart fall de medelfristiga inflationsförväntningarna sjunker och det 

har bidragit till Riksbankens ökade omsorg om att slå vakt om trovärdigheten kring inflat-

ionsmålet. Med etableringen av det finansiella stabilitetsrådet och Finansinspektionens 

numera direkta ansvar för makrotillsynsåtgärder så kan Riksbanken nu i allt större utsträck-

ning hänvisa till att det i andra politikområden än penningpolitiken vidtas åtgärder för att 

stävja utlåningsex-

pansionen. Inte minst 

som den senare 

behöver inriktas på 

att få upp inflationen.  

I den nya prognosba-

nan räknar Riksban-

ken med att den 

första räntehöjningen 

kommer att ske i 

slutet av 2015. Men 

av det senaste proto-

kollet att döma så är 

ledamöterna inte främmande för att ytterligare lätta på penningpolitiken om så skulle er-

fordras. Reporäntan kan sänkas till nära nollstrecket och ränteprognosen kan ytterligare 

skjutas på framtiden. Vidare så har Riksbanken en arsenal av andra åtgärder i byrålådan, 

t.ex. så har Riksbanken numera en infrastruktur för att kunna hantera obligationsköp på 

räntemarknaden för att ge kraft bakom signaler om låga räntor under en längre period.  

Swedbank räknar med att inflationen gradvis ökar men det kommer att dröja innan den 

underliggande inflationen mer permanent når två procent. Det riskerar att hålla inflationsför-

väntningarna kvar under två procent ett bra tag framöver. På kort sikt är risken snarast att 

den mycket låga inflationen består och att ECB vidtar ytterligare penningpolitiska lättnader, 

vilket vi tror kommer att aktualisera ännu en räntesänkning och den första höjningen i Riks-

bankens reporänteprognos skjuts framåt. Swedbanks huvudscenario är därför att Riksban-

ken sänker reporäntan till 0,10 procent i december och att det dröjer till början av 2016 innan 

vi ser en första räntehöjning. I slutet av 2016 förutser vi att reporäntan har höjts till 1,0 pro-

cent.  
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Den finanspolitiska expansionen dämpas 
En expansiv finanspolitik har bidragit till att svensk ekonomi har återhämtat sig väl sedan 

finanskrisen. Betydande inkomstskattesänkningar genom jobbskatteavdragen är en viktig 

faktor till att disponibelinkomsten har utvecklats väl i Sverige jämfört med många andra 

länder sedan krisen. Resultatet av inkomstskattesänkningarna är dock ett sjun-

kande finansiellt sparande under 2014. Det finansiella sparandet i Sverige har inte varit 

positivt sedan 2008.  

De offentliga finanserna kommer att påverkas av utgången av riksdagsvalet den 14 septem-

ber. Swedbank gör ingen sannolikhetsbedömning av utgången av riksdagsvalet, istället 

baseras prognosen på ett antagande att starka offentliga finanser och full finansiering av 

nya åtgärder är prioriterat oavsett valutgången.  

Den offentliga konsumtionen ökar dock till följd av växande behov inom vård, omsorg och 

skola och utlovade satsningar, främst inom utbildning. Underskottet i statsfinanserna mins-

kar under 2015 och 2016, men det finansiella sparandet är fortsatt negativt under hela pro-

gnosperioden. Riskbilden är dock mot en större ökning av de offentliga utgifterna eftersom 

ett otydligt parlamentariskt läge kan sätta press på nya utgifter för att tillfredsställa alla par-

tier i en eventuell koalitionsregering (se Fördjupning 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ett antal åtgärder som påverkar statens finanser och den makroekonomiska utvecklingen 

har avviserats av både alliansen och oppositionen. Det gäller högre skatt på alkohol, tobak 

och fordon, slopad avdragsrätt för privat pensionssparande och större utgifter på framför allt 

utbildningsområdet. Dessa reformer leder till ett högre skattetryck, och en omfördelning från 

privat konsumtion till offentlig konsumtion under 2015-2016. 

Från tillväxtsynpunkt är de förväntade åtgärderna i stort sett neutrala. Till följd av en åld-

rande befolkning och ökade behov inom ex sjukvård och äldreomsorgen kommer även 

kommunalskatter att höjas i många kommuner och landsting, vilket även det bidrar till ett 

något högre skattetryck under prognosperioden. Finanspolitiken kommer därför att gå från 

expansiv mot neutral och sedan åtstramande mot slutet av prognosperioden. Trots detta 

kommer det finansiella sparandet vara negativt under prognosperioden. Det ter sig allt 

mindre sannolikt att överskottmålet uppfylls (dvs. ett finansiellt sparande på 1 procent över 

en konjunkturcykel). Vi bedömer att överskottsmålet bör utredas under nästa mandatperiod 

och på sikt reformeras.  
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Fördjupning 3: Begränsade makro- och marknadseffekter vid en svag regering 
Om det svenska folket den 14 september röstar såsom indikeras av opinionsmätningarna i slutet av augusti, kommer de 

rödgröna partierna efter riksdagsvalet att bli klart större än allianspartierna men med knapp marginal missa egen majori-

tet.  

Ovissheten är dock betydande och mycket kan komma att avgöras under de sista veckorna. En besvärlig och utdragen 

regeringsförhandling ligger just nu i korten. Det är dessutom möjligt att nio partier kommer att finnas representerade i 

riksdagen (då medräknat Feministiskt initiativ). Det finns en risk för att regeringsunderlaget som formas kommer att bli 

svagt och instabilt. Riksdagens och utskottens inflytande över den ekonomiska politiken skulle öka. Detta vore inget nytt; 

under 1970-talet fick Sverige genomleva både en lotteririksdag och havererande borgerliga regeringar. Decenniet däref-

ter försvagades socialdemokratiska minoritetsregeringen successivt av interna stridigheter under det s.k. rosornas krig 

och mellan åren 1991-94 saknade den borgerliga regeringen egen majoritet, då Ny Demokrati gjorde entré i riksdagen.  

Efter några förhållandevis starka regeringar har den nuvarande mandatperioden präglats av ökad osäkerhet då Alliansen 

inte har haft egen majoritet i riksdagen. I vidstående tabell har vi försökt att katalogisera regeringens styrka och stabilitet 

sedan valet 1971. 

 

Det politiska klimatet kan påverka den ekonomiska utvecklingen. En oviss och trög utveckling av den ekonomiska politi-

ken kan skapa osäkerhet hos företag och hushåll. Vår genomgång av regerings styrka och ekonomins tillväxt sedan 

1971 ger inte något tydligt samband mellan en svag regering och sämre tillväxt, vilket också ligger i linje med forsk-

ningslitteraturen. Den svenska erfarenheten är dock att regelbundet återkommande svaga regeringar såsom vi upplevde 

under delar av 1970-och 80-talen i slutändan också påverkar stabiliseringspolitiken i bred bemärkelse negativt och där-

med också de offentliga finanserna (början av 1990-talet).  

Historien indikerar att marknaden kan observera dessa skillnader i regeringsstyrka. Skillnaden mellan svenska och tyska 

statsobligationsräntor med lång löptid tenderar att vara större under perioder med relativt svagare regeringar. Sverige är 

idag AAA-ratade, statsskulden är relativt låg (ca 40 procent av BNP), och det finns ett högt förtroende för stabiliteten i 

den ekonomiska politiken.  

Effekterna av en svag regering under de kommande åren ska därför inte överdrivas men vår bedömning är att ökad 

osäkerhet om den ekonomiska politikens inriktning kan komma att hämma tillväxten något under kommande år. Vi tror 

också att det på marginalen denna gång kan ha en viss negativ effekt på de offentliga finanserna. En förbättring av sta-

tens finanser under de kommande åren ligger i korten i spåren av konjunkturförbättringen, men vissa utgiftsökningar kan 

komma att sippra igenom.  

Allt annat lika, så räknar vi med relativt begränsat genomslag på prissättningen av svenska räntor och valutan med tanke 

på den mycket starka utgångspunkten. Vi räknar dock med att ett utfall enligt vårt huvudscenario, d.v.s. en röd-grön 

seger men där de inte får egen majoritet, ger något högre riskpremier och en något ökad volatilitet i svenska räntor och i 

kronans utveckling. 

Period Styrka Kommentar

1971-74 Ganska stark S-regering med stöd av VPK

1974-76 Svag Lotteririksdagen

1976-79 Ganska svag Borgelig regering -- blev svag, Ullsten själv 1978

1979-82 Svag Borgerlig regering med knapp majoritet

1982-85 Stark Palme stark

1985-88 Ganska stark Palme svagare

1988-91 Ganska svag Svagare S. MP in. Rosornas krig eskalerar

1991-94 Ganska svag Borgerlig regering men med NYD

1994-98 Stark Stark RG med hyggligt starkt S

1998-02 Ganska stark Stark RG men med klart svagare S

2002-06 Stark Stark RG och bättre S

2006-10 Stark Borgerlig regering

2010-14 Ganska stark Borgerlig regering men försvagad med SD in
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Global prognos: Ojämn återhämtning 
Den globala tillväxten förväntas stiga måttligt, främst pådrivet av hygglig tillväxt i 

USA och Storbritannien. Tillväxten hålls tillbaka av geopolitiska spänningar, lång-

sammare tillväxt i eurozonen och stora obalanser i många tillväxtekonomier. Under 

prognosperioden kommer fokus ligga på den penningpolitiska splittringen mellan 

den gradvisa normaliseringen i USA och Storbritannien och den expansiva politiken 

förd av ECB. Euron kommer att försvagas, vilket är gynnsamt för tillväxten i eurozo-

nen. Men det är fortfarande en svag och ojämn återhämtning i den globala ekonomin 

med betydande nedåtrisker som karakteriserar konjunkturläget de kommande åren. 

Vi är fortsatt modesta i vår syn på den globala makroekonomiska utvecklingen, och vi be-

dömer att den globala tillväxten gradvis kommer att öka till 3½ procent under 2014 och till 

cirka 4 procent 2015 och 2016. Ledande indikatorer som Inköpschefsindex (PMI) signalerar 

en ökad tillväxtnivå, medan faktiska utfall hittills har varit blandade. I USA fick tillväxten fart 

under det andra kvartalet efter ett svagt första. Även arbetsmarknaden har förbättrats. Ut-

vecklingen i Storbritannien är liknande med stigande tillväxt och lägre arbetslöshet. I euro-

zonen faller ledande indikatorer tillbaka, och de geopolitiska spänningar och sanktioner mot 

Ryssland påverkar såväl stämningsläget som den faktiska aktiviteten. Avmattningen leds av 

en svagare tillväxt i de största ekonomierna: Tyskland. Frankrike och Italien, medan Spanien 

och Portugal har lyckats upprätthålla en positiv tillväxt. Utsikterna för de nordiska ekonomi-

erna är måttliga. Tillväxtprognosen för Finland har reviderats ned medan det ser något 

bättre ut för de norska och danska ekonomierna i år. Tendensen på råvarumarknaderna är 

svag nedgång i priserna, i synnerhet gällande råoljepriset som vi förutser kommer att sjunka 

under prognosperioden, något som kommer att dämpa inflationstrycket. 

  

Det är fortfarande tillväxtekonomierna som ger det största bidraget till den globala tillväxten, 

men utvecklingen mellan länderna skiljer sig skarpt. Den ryska ekonomin försvagas av 

konflikten med Ukraina. USA och EU har utökat sina sanktioner mot Ryssland, och Ryss-

land har svarat. Vi sänker prognosen för Rysslands tillväxt och förväntar oss negativ tillväxt 

2014 och 2015. Även andra tillväxtmarknader har problem, men Indiens utsikter har stabili-

serats tack vare en handlingskraftig centralbank och en tillväxtvänlig ny regering. Den eko-

nomiska tillväxten i Kina har överraskat positivt, men obalanserna på bostadsmarknaden 

kvarstår och priserna faller i de flesta stora städerna. Länder som Brasilien, Turkiet och 

Sydafrika har problem med hög inflation och svagare tillväxt, och de är fortsatt mycket käns-

liga för globala finansiella kapitalflöden på grund av stora bytesbalansunderskott. De kan 

utsättas för ytterligare tryck på grund av normaliseringen av USA:s penningpolitik.  

En huvudfråga för den globala tillväxten och finansmarknaderna är den allt större skillnaden 

i USA:s och eurozonens penningpolitik. Samtidigt som inflationen i USA börjar närma sig 

Feds mål på två procent och arbetslösheten sjunker snabbare än förväntat, fortsätter inflat-

Swedbank globala BNP prognos 
1/ 

(årlig förändring i %)

2016p

USA 2,2 (1,9) 2,1 (3,0) 3,1 (3,1) 2,6

EMU länder -0,4  (-0,3) 0,8 (1,3) 1,7 (1,9) 2,0

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

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

Italien -1,8  (-1,8) -0,2 (0,4) 1,1 (1,4) 1,6

Spanien -1,2  (-1,2) 1,3 (1,0) 2,4 (1,8) 2,7

Finland -1,2  (-1,4) -0,2 (0,2) 0,5 (1,3) 1,3

Storbritannien 1,8 (1,7) 3,1 (2,8) 2,6 (2,4) 2,1

Denmark 0,4 (0,4) 1,7 (1,6) 1,8 (2,0) 2,2

Norge 2,0 (2,1) 2,3 (1,8) 1,8 (2,1) 2,2

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

Kina 7,8 (7,7) 7,3 (6,9) 6,9 (6,5) 6,6

Indien 4,7 (4,6) 5,5 (5,5) 6,8 (6,8) 6,7

Brasilien 2,5 (2,3) 1,7 (2,2) 2,5 (2,5) 2,4

Ryssland 1,2 (1,3) -0,1 (0,8) -0,6 (0,8) 1,0

Global BNP i PPP 2/ 3,3 (3,2) 3,4 (3,5) 4,0 (3,8) 3,9

1/ April 2014 prognosen inom parentes.

2/ Vikter f rån Världsbanken 2011 anv änds. Källor: IMF och Swedbank.

2013p 2014p 2015p

USA och Storbritannien 
drar ifrån, eurozonen 
sackar efter 

Tillväxtekonomierna 
bidrar mest 

Fokus på tidpunkt och 
omfattning av ytterli-
gare lättnader från ECB  
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ionen att falla i eurozonen. ECB sänkte styrräntan till 0,15 procent och inlåningsräntan till -

0,10 procent. En ny omgång med långa repo-lån (TLTROs) ska genomföras i september, 

och denna gång ska den riktas mot utlåning till små-och medelstora företag. En nedtryckt 

inflation och en stagnerande tillväxt har intensifierat kraven på ytterligare lättnader från ECB. 

Skillnader i ECB:s och Feds penningpolitik och dess inverkan på marknadsräntor och valu-

tor kommer därför att vara en dominerande fråga under hösten. Dock kvarstår fortfarande en 

betydande osäkerhet kring vad ECB kan göra för att ytterligare stimulera ekonomin i euro-

zonen. Sannolikheten är hög att ECB kommer att genomföra kvantitativa lättnader under 

hösten. Även resultatet av stresstesterna av bankerna i eurozonen kommer att vara avgö-

rande för ECB:s policy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De negativa riskerna i vår prognos har ökat betydligt sedan april och sannolikheten för vårt 

huvudscenario har sjunkit från 65 procent till 60 procent. De negativa riskerna dominerar 

med en 30 procent sannolikhet och sannolikheten för en bättre utveckling är endast 10 

procent. De negativa riskerna hängersamman med de ökade geopolitiska spänningarna på 

grund av konflikten mellan Ryssland och Ukraina, och den alltmer negativa utvecklingen i 

Mellanöstern. Konflikten mellan Ryssland och Ukraina har lett till sanktioner och en minskad 

handel mellan Ryssland och EU. Tillväxtriskerna skulle öka ytterligare under hösten vid en 

upptrappning av konflikten och störningar i energiutbudet. Dessutom präglas flera tillväxte-

konomier av strukturella svagheter som gör dem känsliga för en negativ utveckling på fi-

nansmarknaderna. En inbromsning i Kina och en stramare penningpolitik i USA kan ytterli-

gare tillväxten och orsaka finansiell instabilitet på många tillväxtmarknader.  

Under hösten 2014 och i början av 2015 kommer de långa räntorna att domineras av pen-

ningpolitiken i USA. Det förväntas att Fed slutför nedtrappningen av sina stödköp i oktober 

2014 och förutsatt att USA:s 

ekonomi inte råkar ut för några 

större bakslag, förväntar vi oss 

att Federal Reserve kommer 

att höja styrräntan i mitten av 

2015. Vanligtvis skulle 

åtstramningen av penningpoli-

tiken i USA innebära högre 

långräntor, men detta kommer 

att motverkas av ECB:s ex-

pansiva politik. Därför förvän-

tar vi oss ökade ränteskillna-

der mellan USA och Europa. 

För hela prognosperioden 

sänker vi våra ränteprognoser 

för tyska (som får representera 

eurozonen) och svenska 

statsobligationer, medan vi 

behåller dem i stort sett intakta 

för amerikanska.  

Geopolititiken ökar 

nedåtriskerna 

En gradvis normali-
sering av marknaderna 

Ränte- och valutaantaganden (%)

Utfall Prognos

2014 2014 2015 2015 2016 2016

20-aug  31 dec   30 jun   31 dec  30 jun   31 dec

Styrräntor

   Federal Reserve, USA 0.25 0.25 0.50 1.00 1.50 2.00

   Europeiska centralbanken 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.50

   Bank of England 0.50 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50

   Bank of Japan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

Statsobligationsräntor

Tyskland  2-årig -0.01 0.00 0.00 0.05 0.05 0.05

Tyskland  10-årig 0.99 1.10 1.20 1.30 1.30 1.30

USA 2-årig 0.48 1.00 1.50 1.90 1.90 1.90

USA  10-årig 2.43 3.00 3.20 3.40 3.40 3.40

Växelkurser

   EUR/USD 1.33 1.30 1.25 1.23 1.23 1.25

   USD/CNY 6.1 6.1 6.0 5.9 5.9 5.8

   USD/JPY 104 105 105 107 107 110

   EUR/GBP 0.80 0.77 0.76 0.77 0.77 0.79

Källor: Reuters Ecowin och Swedbank.
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Av motsvarande skäl räknar vi med att den amerikanska dollarn stärks mot euron under de 

närmaste 12–18 månaderna, varpå vi får se en viss återhämtning för euron. Det brittiska 

pundet kommer också att stärkas i förhållande till euron. Yenen försvagas, medan värdet på 

den kinesiska renminbin beräknas öka gradvis.  

Eurozonen: Nedväxling under andra kvartalet 

Under andra kvartalet, ett år efter att recessionen var över, föll tillväxten till nästan noll inom 

eurozonen. Det var lägre än förväntat och återspeglades i företagsbarometrar som inköps-

chefsindex, normalt den bästa indikatorn på den rådande utvecklingen bland företagen. 

Industrisektorn uppvisade en markant nedgång i produktionen under hela kvartalet. Produkt-

ionsnedgången var överraskande då viktiga efterfrågefaktorer har stärkts, bland annat ge-

nom en försäljningsökning inom detaljhandeln på nästan 2 procent och en fortsatt sjunkande 

arbetslöshet i de flesta länder.  

Utvecklingen är fortsatt ojämn för de fyra största ekonomierna i eurozonen. Den franska 

ekonomin redovisade ännu ett kvartal med nolltillväxt, medan den italienska ekonomin 

krympte med 0,2 procent. Spanien rapporterade att tillväxten stigit med 0,6 procent, vilket 

bekräftar att återhämtningen börjar få fäste. Den största överraskningen var dock att den 

tyska ekonomin krympte med 0,2 procent, trots att den växt i måttlig takt det senaste året. 

Flera faktorer antyder att bakslaget var tillfälligt, men i kombination med produktionsned-

gången har företagens förväntningar dämpats något under de senaste månaderna, och 

företagen uttrycker oro för att konflikten med Ryssland kan komma att förvärras ytterligare. 

Ett fullskaligt handelskrig tycks osannolikt, då Ryssland har betydligt mer att förlora på ett 

handelskrig med EMU-länderna än tvärtom. Utvecklingen kan dock skada förtroendet och 

därmed dämpa företagens investeringar och hushållens konsumtion. 

ECB sänkte räntan i början av juni som en reaktion på den mycket låga inflationen och låga 

tillväxtutsikterna. Under de senaste månaderna har inflationstakten stabiliserats, framför allt 

när det gäller kärninflationen, som har legat kring 0,8 procent sedan fjärde kvartalet i fjol. 

Mot bakgrund av detta verkar hotet om deflation begränsat. ECB aviserade ett nytt program 

för billiga lån för banker (så kallade TLTRO-lån) i höst och avvaktar effekterna av dessa 

program innan den genomför ytterligare åtgärder. Men en långsammare ekonomisk tillväxt, 

om den anses varaktig, kommer att påverka inflationsprognosen och kan därmed ge upphov 

till ytterligare åtgärder. Styrräntan ligger redan nära noll, så nästa steg skulle sannolikt vara 

köp av värdepapper och ECB har öppnat för att, under rätta förhållanden, köpa värdepapper 

med underliggande säkerhet (s.k. ABS:er). På marknaderna spekuleras det i att ECB i för-

längningen även kan komma att köpa statsobligationer i syfte att pressa tillbaka de långfris-

tiga räntorna, försvaga euron och få inflationen att stiga. Även om dessa alternativ blivit mer 

sannolika är det fortfarande långt ifrån säkert att ECB kommer att vilja omsätta dem i prakti-

ken. I höst kommer ECB förmodligen att fokusera mer på TLTRO-lån och stresstesterna av 

bankerna samt deras konsekvenser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trots den svaga tillväxten under andra kvartalet förväntar vi oss att tillväxten i eurozonen 

stärks och att vi inte är på väg mot en ny nedgång. Faktorer som talar för detta är att konso-

lideringen i den privata sektorn har kommit långt. Hushållen har sparat tillräckligt och kon-

sumtionen ökar. Företagens investeringar är låga och bör så småningom öka, även om det 

kan dröja. Den internationella tillväxten blir allt mer gynnsam för eurozonen, eftersom tillväx-
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ten stiger i både Storbritannien och USA samtidigt som det finns tecken på en återhämtning 

även för tillväxtmarknaderna. Penningpolitiken är mycket expansiv och den finanspolitiska 

åtstramningen avtar. Euron har försvagats något och kan försvagas ytterligare under det 

kommande året då lägre tillväxt och räntedifferensen blir mer ogynnsamma.  

En betydande del av bakslaget för industriproduktionen under andra kvartalet är sannolikt 

tillfällig, framför allt i Tyskland, där utvecklingen var stark under årets första kvartal. Med en 

stram arbetsmarknad kan lönerna i Tyskland mycket väl stiga det kommande året, vilket 

skulle stärka hushållens efterfrågan. Både de tyska hushållen och företagen har kapacitet 

att öka utgifterna och de svagare EMU-länderna skulle gynnas av en starkare tysk efterfrå-

gan. Här finns dock den främsta riskfaktorn inför framtiden, då den tyska ekonomin skulle 

påverkas av en avmattning i Kina och av ytterligare eskalering av konflikten med Ryssland.  

Fördjupning 4:  Ryssland vänder ryggen till väst  
Vi ser ingen snabb lösning på krisen mellan Ryssland och Ukraina, vilket innebär fortsatt osäkerhet och negativa ekono-

miska effekter. Krisen eskalerade på nytt efter nedskjutningen av Flight MH17, vilket ledde till att sanktionerna gentemot 

Ryssland utvidgades till att även gälla försvarsindustrin, energiindustrin och finansmarknaderna. Fram till dess hade 

Ryssland avstått från sanktioner, men nu har man svarat med ett årslångt embargo av utvalda livsmedel från EU och 

andra länder som har infört sanktioner mot Ryssland. Det verkar dock som om Rysslands åtgärder har varit något förhas-

tade eftersom man redan efter två veckor har mjukat upp dem. Butikerna fick direkt brist på varor med stigande priser 

som följd. Båda sidor har planer redo för fler sanktioner om det skulle behövas.  

Vem kommer att drabbas hårdast av ett potentiellt eskalerande dödläge? De ryska tillväxtprognoserna har skrivits ner 

mest. Att döma av utrikeshandeln är Ryssland långt mer sårbart - nästan hälften av Rysslands varuexport går till EU, 

medan mindre än 5 % av EU:s handel sker med Ryssland. I Europa så skiljer det sig mycket mellan de olika länderna, 

men även de mest utsatta EU-länderna är mindre exponerat mot Ryssland än Ryssland är gentemot EU som helhet. 

Finansiella kopplingar är svårare att kvantifiera. Det finns stora exponeringar inom banksektorn för länder som Frankrike 

och Österrike, men sammantaget är Ryssland även här mer sårbart. Förtroendet har urholkats och utländska investerare 

har dragit tillbaka sin finansiering. Ryssland har inga problem med sina kortsiktiga finansieringsbehov (d.v.s de externa 

tillgångarna är större än skulderna, och man har ett överskott i handelsbalansen), men de nuvarande sanktionerna mot 

de tre stora ryska bankerna försvårar deras finansiering på medellång och lång sikt, vilket påverkar näringslivets investe-

ringar. Det finns tydliga tecken på att detta redan har påverkat fastighetsmarknaden.  

 
 

Det handlar inte bara om ekonomi. Popularitetssiffrorna för president Putin visar att politiska vinster (t.ex. nationell stolt-

het och uppfattningen att man rättar till historiska orättvisor) kompenserar för de ekonomiska förlusterna. Det innebär att 

det inte finns något enkelt sätt för Putin att backa - politiska fördelar eller erbjudande där han kan rädda sitt ansikte be-

hövs. Att vänta ut motståndaren och göra situationen än instabilare kan förbättras Rysslands förhandlingsläge.  

Problemet för Europa är att fokuseringen nästan helt ligger på ekonomin. För det första så har det historiskt sett visat sig 

att ekonomiska sanktioner har dålig effekt i sig. För det andra så handlar det inte om hur kännbara sanktionerna är för 

mottagaren, utan hur mycket den som lägger sanktionerna tål. Kostnaden för sanktionerna är ojämnt spridda över EU, 

vilket gör att det är svårt att nå enighet mellan EU:s länder. För det tredje så handlar det om stämningen hos allmänhet-

en, t.ex. på arbetsmarknaden där Ryssland har varit starkt (historiskt sett låg arbetslöshet och stora reallöneökningar 

fram till nyligen), medan EU har haft en svagare period med hög arbetslöshet och låga löneökningar och därför är mindre 

villigt att ta den ekonomiska kostnaden. För det fjärde så är Ryssland ett land som är rikt på naturresurser och  

(Fortsättning på nästa sida) 
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  västvärlden har ett intresse av att vara med i framtida utforskningar. De nya politiska motsättningarna kan förstöra förut-

sättningarna för detta. Sammanfattningsvis kan man säga att konflikten måste eskalera ordentligt för att EU ska kunna 

enas om nya stora sanktioner. USA är mer benägna att agera snabbare, eftersom man har en starkare ekonomi och är 

mindre integrerade med Ryssland. 

Vem håller i taktpinnen? Svaret är att det varierar. Hittills har Ukraina varit snabb med att slå tillbaka separatisterna. Om 

man inte lyckas stoppa kriget inom en snar framtid kommer det få stora negativa politiska och ekonomiska konsekven-

ser. Det kommer att bli svårare att genomföra allmänna val i höst. Instabiliteten gynnar Ryssland, liksom den annalkande 

vintern och säsongskänsligheten i Europas naturgasförsörjning. Avsaknaden av ett avtal om naturgasen mellan Ryssland 

och Ukraina spelar också in. Med sina nuvarande reserver av naturgas kommer Ukraina att klara sig fram till årets slut. 

Ukraina kommer sannolikt att vara mest utsatt under vintern, vilket kan fresta Ryssland att visa sina muskler och eska-

lera konflikten. När vintern har passerat kan konflikten balanseras eftersom Ukrainas beroende av gas minskar och 

Ryssland kommer att känna av när ekonomin försvagas. Detta skulle innebära mindre ekonomisk och politisk osäkerhet 

och att risken för fler sanktioner försvinner.  

Vilka är de troliga scenarierna? Hur kommer konflikten att utvecklas? 
 Positiv (20 %): Sanktionerna uppfattas som en återvändsgränd. En politisk kompromiss tas fram och sanktion-

erna lättas eller införs endast i begränsad omfattning. EU påverkas inte längre negativt och lågkonjunkturen i 

Ryssland blir inte lika omfattande eller försvinner helt. Den senaste tidens lättnader av de ryska sanktionerna 

skulle kunna vara ett tecken på en sådan utveckling. Detta förutsätter dock att Putin kan rädda sitt ansikte (t.ex. 

genom ökat självstyre i Ukrainas regionerna, vilket är något som inte är så lätt för Ukraina att acceptera). 

 Medelväg (60 %): Förvirring och oreda. Sanktionerna utvidgas och man täpper till kryphålen i befintliga sankt-

ioner, men utan några större negativa ekonomiska effekter. Ryssland går in i en svag lågkonjunktur och EU:s 

tillväxt blir något lägre på grund av sanktionerna. Leveransstoppet av naturgas till EU kan vara en del av detta 

scenario. Om detta sker kommer det att vara ett tillfälligt stopp och endast gälla gas via Ukraina (t.ex. påståen-

den om att Ukraina levererar till Europa eller att det är "olyckshändelser") och kommer inte att påverka andra 

rörledningar. En sådan negativ effekt (säg i storleksordningen 0,1-0,2 % av BNP) skulle vara mindre skadlig än 

det som skedde 2006 och 2009, eftersom EU nu har fler leveransvägar och större reserver. Den rysk-ukrainska 

konflikten förblir en långsiktig fråga, men när vintern övergår till vår kommer man att få en bättre balans (men 

ännu ingen lösning) vilket gör att förtroendet ökar och de negativa ekonomiska effekterna minskar. 

 Negativ (20 %): Fortsatt upptrappning. Strängare sanktioner från båda sidor, långa avbrott i gasförsörjningen är 

osannolika eftersom Ryssland behöver exportera gas för att stärka sin ekonomi. Ryssland går in i en djup låg-

konjunktur och de stora EU-ekonomierna påverkas också negativt. Kapitalkontroller är möjliga och äganderätten 

av vissa tillgångar kan äventyras. I takt med att lågkonjunkturen förvärras ändrar Ryssland sin makropolitik, ge-

nom att till exempel ge upp sina inflationsmål.  

Vart är Ryssland på väg? Oavsett vilket av ovanstående scenarier som blir verklighet, så låtsas inte Ryssland längre att 

man vill bli en västerländsk ekonomi med större öppenhet, bättre rättssäkerhet, etc. Ryssland vänder ryggen åt väst, 

stärker sin självförsörjning, och skapar allianser med länder som Kina, Iran och Turkiet. Ryssland är ingalunda det svaga 

Ryssland som vi såg i slutet av 1990-talet. Ryssland är nu ett mycket starkare land med en starkare ekonomi, större 

reserver, och lägre skulder - men det är fortfarande strukturellt svagt vilket förhindrar en hög tillväxt. 

På kort sikt så leder de senaste händelserna till ingen eller mycket svag tillväxt eftersom (i) importsubstitution för en 

ekonomi nära full kapacitet kommer att ta tid, driva upp priserna och slå mot konsumtionen Detta gäller i ännu högre grad 

när det finns en kapitalbrist för att skapa ny kapacitet, och (ii) det tar tid att dirigera om handelsflödena till och från nya 

länder. Importsubstitution kan inte skapa mirakel (åtminstone inte på kort sikt) och därför kommer Ryssland att vara 

försiktigt med att införa ytterligare sanktioner och fokusera på förbud av varor där det finns lätt tillgängliga substitut inom 

landet eller från nya samarbetspartners. Mycket kan gå fel, men risken för sociala oroligheter på kort sikt är låg eftersom 

Putin har ett mycket starkt stöd. Med nya importvägar, en nedtrappning av Ukraina-konflikten och en växande olje-

/gasexport till Kina, kommer tillväxten tillbaka under de närmaste åren. Om man inte ser någon tillväxt ökar risken för fler 

regionala konflikter eftersom samhällseliten kan samla sitt stöd för att behålla makten genom att erbjuda politiska fördelar 

som ersättning för en negativ ekonomisk utveckling. Detta skulle leda till ekonomiska störningar och en större oro för ett 

förändrat ledarskap. 

Det finns inga goda nyheter för tillväxt på lång sikt heller. De senaste åtgärderna syftar sannolikt att dämpa effekterna av 

den "holländska sjukan", dvs. en dominerande oljesektorn som begränsar tillväxten i resten av ekonomin. Förmågan till 

utvinningen, viljan att leasa ut och bristen på rättssäkerhet kommer inte att förändras inom en snar framtid, vilket leder till 

att Rysslands tillväxt kommer att fortsätta vara svag. Det kommer att vara nära på omöjligt att undvika medelinkomstfäl-

lan som beskrivs på ett bra sätt i Acemoglus och Robinsons bok  "Why Nations Fail". För västvärlden skulle detta inne-

bära politiska och ekonomiska risker framöver.  

När konflikten mellan Ryssland och Ukraina trappas ned successivt och det fortfarande finns investerare som söker hög 

avkastning, kommer investerarna sannolikt att återkomma till den ryska marknaden. Man bör dock tänka på att olika 

värderingar innebär ett annat företagsklimat och andra risker för investerarna. Om man inte gillar risken med ett an-

norlunda politiskt system ska man undvika den ryska marknaden. 
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USA: Tillväxten tar fart – på kort sikt  

Tillväxten i USA mattades av väsentligt under början 2014, och det beror inte bara på den 

ovanligt hårda vintern. Bostadsmarknaden tappade fart vilket märktes både i färre påbörjade 

bostäder och dämpade bostadspriser, främst på grund av stramare kreditgivning och högre 

bolåneräntor. Näringslivets investeringar har pekat nedåt de senaste åren, och ingen åter-

hämtning har ännu skett. I grunden beror nedgången på företagens försiktiga bedömning av 

den framtida efterfrågan. Dessutom skedde en kraftig lageruppbyggnad i slutet av 2013 och 

den fick konsekvenser för tillväxten, i synnerhet under första kvartalet 2014. Även omvärlds-

efterfrågan försvagades med följden att nettoexporten drog ned tillväxten. 

Det finns dock tecken på att ekonomin kommer att ta fart under resten av 2014 och en bra 

bit in på 2015. Utvecklingen på arbetsmarknaden har varit stark och fler än 200 000 nya 

jobb har skapats varje månad sedan februari i år. Tillsammans med positiva utsikter för 

bostadsmarknaden och bostadspriserna ger detta stöd åt hushållens efterfrågan. Hushål-

lens framtidstro visar en stigande trend. Företagen kan också väntas utnyttja de låga finan-

sieringskostnaderna och sin höga likviditet till att uppgradera en föråldrad kapitalstock, i 

synnerhet eftersom kapacitetsutnyttjandet har stigit. Framtidstron i den privata sektorn har 

också ökat, om än i långsammare takt. Politiken lär förbli expansiv, med mindre finanspoli-

tisk åtstramning och fortsatta penningpolitisk stimulanser. Det innebär att vi räknar med en 

real tillväxt på omkring 3 procent i årstakt under de närmaste fyra kvartalen. 

I takt med att tillväxten tar fart kommer Fed att fortsätta strama åt penningpolitiken, först 

genom att sluta stödköpa obligationer under hösten och sedan – från mitten av 2015 – ge-

nom att höja styrräntan. Vi räknar med en allt livligare debatt om avvägningen mellan risken 

för finansbubblor om åtstramningen går för långsamt och risken för att bryta den positiva 

utvecklingen på arbetsmarknaden om den går för snabbt. Det finns också en oro för hur en 

normalisering av den amerikanska penningpolitiken ska påverka ränte- och valutamarknader 

och resten av världen (se Fördjupning 5).  

På Feds senaste räntemöte uppmärksammades förbättringen på arbetsmarknaden och 

risken för lönedriven inflation. Den underliggande arbetslösheten är dock fortsatt hög och 

något allvarligt lönetryck uppstår inte förrän den obalansen har rättat till sig. Arbetskraftsdel-

tagandet minskade med 3–4 procentenheter efter krisen och en stor del beror på inbroms-

ningen i ekonomin, d.v.s. är cykliskt. Resten beror på att befolkningen åldras, vilket ökar 

pensionsavgångarna. Det betyder att den verkliga arbetslösheten är större än vad som 

framgår i den officiella arbetslöshetsstatistiken. När konjunkturen stärks och många börjar 

söka jobb igen, dämpas lönetrycket och risken för inflation minskar. 

Även om tillväxttakten stiger på kort sikt, har den amerikanska ekonomin stora utmaningar 

på medellång. Den åldrande befolkningen dämpar arbetskraftsökningen och minskar den 

potentiella tillväxten. Den inhemska efterfrågan kommer också att begränsas av hushållens 

redan höga skuldsättning liksom av bristande konkurrens i näringslivet som minskar företa-

gens investeringsbehov, vilket begränsar kapitalstocken och arbetsproduktiviteten. Ett antal 

faktorer kan dock påverkas av politiken. Investeringar i offentlig infrastruktur skulle inte bara 

vara ett sätt att åtgärda försämringar som skett över lång tid, utan skulle samtidigt förbättra 

effektiviteten i den privata sektorn. En aktiv arbetsmarknadspolitik och utbildningssatsningar 

som syftar till att öka anställbarheten skulle få både arbetskraften och produktiviteten att 

öka. Handelsavtal och liberaliseringar ökar konkurrens och ger högre tillväxt. Utan dessa 

reformer kommer USA:s potentiella tillväxt att närma sig 2 procent snarare än de 3 procent 

den låg på före krisen. 
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  Fördjupning 5: USA – Räntorna stiger, men marknaderna är sårbara  
I USA kommer räntorna att stiga i takt med att konjunkturen förbättras och avslutningen av den den extremt expansiva 

penningpolitiken kommer att påverka investerare världen över. The Federal Reserve (Fed) har nu börjat avveckla den 

kraftigaste penningpolitiska stimulans världen någonsin skådat. Sedan finanskrisen har Feds styrränta i princip legat på 

noll i nominella tal, vilket innebär att realräntan varit negativ. Olika program för stödköp av obligationer ("kvantitativa 

lättnader") har dessutom bidragit till mycket låga långräntor. Men som en följd av det kraftiga uppsving som väntas i 

ekonomin växlar nu Fed spår. Obligationsköpen väntas upphöra nu i höst och styrräntan väntas höjas med ungefär 0,5 

procentenheter nästa år och ytterligare en procentenhet 2016. 

Feds dubbla mål att dels främja full sysselsättning, dels se till att inflationen håller sig på en låg och stabil nivå på runt 

2 procent styr de penningpolitiska övervägandena:  

 Inflationen i den amerikanska ekonomin är fortsatt måttlig, men den har ökat en aning under de senaste måna-

derna och kärninflationen mätt i konsumentprisindex var i juni 1,3 procent på årsbasis, alltså lägre än inflations-

målet. Feds prognoser talar dessutom för att inflationen förblir måttlig under de närmaste åren. Inflation är inget 

problem i den amerikanska ekonomin just nu. 

 Arbetslösheten har sjunkit till vad som kan betraktas som en normalnivå. Samtidigt har andelen sysselsatta fort-

farande inte hämtat sig efter den kraftiga nedgången under finanskrisen, så sysselsättningen kan fortfarande 

öka väsentligt. Det definitiva testet av överskottet på arbetskraft är löneutvecklingen. När tillgången på arbets-

kraft minskar borde lönerna börja stiga. Än så länge ligger de nominella löneökningarna på under 2,5 procent, 

och de visar få tecken på att öka. 

 

I slutändan är det bara varaktigt höga löneökningar som kan skapa hög inflation. Beroende på hur produktivitet och resul-

tatmarginaler utvecklas leder löneökningarna först till högre kostnader för företagen och därefter till högre priser på pro-

dukter. Det är dock ytterst osäkert hur snabb och omfattande den kostnadsdrivande effekten blir. Dessa faktorer kommer 

att spela stor roll för penningpolitiken framöver. Besluten kommer i hög grad också att påverkas av hur medlemmarna av 

det räntebeslutande utskottet FOMC tolkar dessa uppgifter och hur de ser på konjunkturen. 

Framförallt kommer räntehöjningarna att bero av hur det går i ekonomin. Om tillväxten ökar som väntat lär finansmark-

naderna i huvudsak påverkas positivt: 

 Stigande aktiekurser. Även om högre räntor isolerat sett är dåligt för aktiekurserna, stärks företagens resultat- 

och tillväxtutsikter av en bättre konjunktur. Det påverkar sannolikt alla företag som är verksamma globalt, där-

ibland många i Norden.  

 Högre obligationsräntor. Högre tillväxt och inflation brukar driva upp obligationsräntorna. Det gynnar nya spa-

rare, men på bekostnad av de nuvarande obligationsinnehavarna. 

 Starkare dollar. Den negativa ränteskillnaden mellan USA och resten av världen blir positiv. Framförallt blir rän-

torna i USA högre än i euroområdet. Kapital kan börja söka sig tillbaka till USA och stärka dollarn, som i dag ter 

sig svag jämfört med euron. 

Andra scenarier med mindre positiv utgång inkluderar: 

 Kostnadsdriven inflation på grund av svag produktivitetsökning. I det här scenariot skulle det bli nödvändigt att 

höja räntorna för att begränsa inflationstrycket. Samtidigt skulle tillväxtförväntningarna försvagas med sjunkande 

aktiekurser som följd. 

 Omvända spekulativa kapitalflöden. Under de senaste åren har kapital sökt sig till tillväxt- och kreditmarknader-

na i jakt på högre avkastning. Om kapitalströmmarna vänder snabbt kan det leda till högre lånekostnader och 

eventuellt skapa problem i ekonomier med hög skuldsättning. 

Även om vi menar att de negativa scenarierna är mindre sannolika kan de inte helt uteslutas. Volatiliteten på 
marknaderna lär fortsätta mot bakgrund av den stora osäkerheten kring penningpolitiken.  

Högre marknadsräntor i USA kommer utan tvekan också att påverka finansieringsvillkoren i Norden, även om de 
nordiska marknaderna har starkare koppling till euroländerna där räntorna väntas förbli låga ett bra tag framöver.  
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Storbritannien: Lönerna avgör inflationsutsikterna 
Stigande export och ökade investeringar har gynnat den brittiska ekonomin. Konsumtion och 

investeringar har hållit sig väl uppe tack vare stark framtidstro bland konsumenterna och 

fördelaktiga kreditvillkor. Och utsikterna för den brittiska ekonomin är ljusa: prognosen för 

BNP-tillväxten i år och nästa år har justerats upp. Det förbättrade sentimentet och den 

starka utvecklingen på bostadsmarknaden spelar en viktig roll för tillväxten i år. Bostads-

marknaden är dock en riskfaktor och centralbanken har rekommenderat att alla bolåneta-

gare ska räntestresstestas och att utlåningen ska begränsas i förhållande till inkomsterna. 

Hur bostadsmarknaden utvecklas kommer till viss del att bero på löneutvecklingen. Denna 

förväntas vara måttlig under 2014, för att sedan få upp farten under 2015 och 2016.  

Löneutvecklingen kommer att få allt större betydelse för centralbankens räntebeslut framö-

ver. Storbritanniens centralbank väntas höja sin styrränta från dagens 0,5 procent till 0,75 

procent under första halvåret 2015; i slutet av prognosperioden förväntar vi att styrräntan 

ligger på 1,50 procent. Eftersom Bank of England blir en av de första att strama åt penning-

politiken väntas pundet stärkas. I kombination med svag efterfrågan från landets viktigaste 

exportmarknad – Europa – blir exportökningen blir måttlig. Bestående tillväxt kräver att 

efterfrågan balanseras och att produktivitetsökningen stärks. 

 Japan: En krokig väg framöver 
Den japanska ekonomin visar på vissa positiva tecken. Nedgången i produktionen under det 

andra kvartalet var kortvarig. Nedgången berodde på en lägre privat konsumtion och lägre 

investeringar till följd av momshöjningen under april. Ekonomin förväntas återgå till en blyg-

sam tillväxt under det andra halvåret. Inflationen accelererar, de nominella lönerna ökar och 

inflationsförväntningarna stiger. Det finns dock ett stort frågetecken kring huruvida åter-

hämtningen kommer att hålla i sig. Den svagare yenen har drivit upp inflationen men har inte 

lett till en ökad export. Importen påverkas fortfarande av det höga inhemska energibehovet. 

Den övergången till inhemsk kärnkraft förväntas ske först från och med 2015 och framåt.  

Vi räknar med att BNP-tillväxten dämpas under 2015 och 2016 på grund av den finanspoli-

tiska konsolideringen. Den japanska centralbankens inflationsmål kan kräva ytterligare 

stimulans i slutet av 2014 eller under 2015, vilket kommer att försvaga yenen ytterligare. Det 

finanspolitiska konsolideringsbehovet är ett av de största i världen, även efter en momshöj-

ning på 10 % som kommer att ske under oktober 2015. Därför är det av central betydelse att 

landet lyckas genomföra de planerade strukturella reformerna.  
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Tillväxtekonomier: Fokus på politik 

Utvecklingen på tillväxtmarknaderna är blandad. Tillväxten har varit förvånansvärt stark i 

Kina, tack vare högre offentliga utgifter och en ökad kreditexpansion. Regeringen har stimu-

lerat ekonomin för att mildra effekten av fallande fastighetspriser. Det betyder att strukturre-

former för att skapa långsiktig tillväxt skjutits på framtiden. I Indien har en ny regering och 

ökat förtroende för penningpolitiken förbättrat företagsklimatet. Förutsättningarna för en mer 

företagsvänlig politik är bättre än på länge. Brasilien är däremot på gränsen till recession 

efter flera år av ojämn tillväxt. Den brasilianska ekonomin är i stort behov av ett förbättrat 

affärsklimat och bättre förutsättningar för tillväxt. I Ryssland har situationen försämrats och 

konflikten i Ukraina visar inga tecken på att avklinga. Väst har utvidgat sanktionerna mot 

Ryssland till att även omfatta finansmarknaden och Ryssland har svarat med att införa re-

striktioner på importerade matprodukter. Vår grundläggande syn på den ryska ekonomin är 

oförändrad, dvs. att den är för strukturellt svag för att skapa tillväxt och läget i Ukraina för-

sämrar situationen ytterligare. 

 

Kina: Reformer skjuts på framtiden 

Situationen på den överhettade fastighetsmarknaden i Kina har under 2014 dämpats rejält. 

Svagheten på bostadsmarknaden har nu spridit sig utanför ett antal kuststäder och blivit 

allmänna i landet. I juli månad föll bostadspriserna i 64 av 70 större städer i Kina. Fastig-

hetsmarknaden har blivit så svag att regeringen måst svara med ekonomiska stimulanser 

och kreditlättnader. Dessutom har ett antal städer startat att stimulera marknaden genom att 

minska olika typer av restriktioner för husköp. Ekonomin har svarat positivt med en BNP-

tillväxt för andra kvartalet i år som motsvarar 7,5 procent i årstakt jämfört med 7,4 procent 

för första kvartalet. Exporten ökade under andra kvartalet och steg med 14,5% i årstakt i juli. 

Övriga ekonomiska data har i stort legat på nedsidan i år. Investeringstakten är den svag-

aste sedan slutet av 2001 och fallande priser på stål indikerar att efterfrågan just nu ligger 

kvar på en låg nivå. Priset på stål har fallit med 8,5 procent bara i år. Aktiviteten på industri-

sidan var låg i början på året - i maj registrerades den lägsta tillväxten sedan finanskrisen 

2008-2009. Men de senaste signalerna från inköpscheferna visar att stämningsläget nu är 

bättre och att vi kan förvänta oss att nedgången i industriproduktion har börjat plana ut.  

Vi tror inte att regeringen uppnår sitt mål om en BNP-tillväxt på 7,5 procent för 2014. Däre-

mot tror vi att politiken kommer att ha fortsatt fokus på att stabilisera ekonomin med hjälp av 

budgetstimulanser så att sättningen på fastighetsmarknaden sker under kontrollerade for-

mer. Det betyder att införandet av strukturella reformer som hämmar tillväxten skjuts på 

framtiden. Vi justerar därför upp vår prognos för den kinesiska ekonomin och förväntar oss 

nu att BNP kommer att öka med 7,3 procent i år jämfört med tidigare prognoser på 6,9 pro-

cent. Den ekonomiska politiken ger stöd för tillväxt på kort sikt men på bekostnad av tillväx-

ten på lång sikt eftersom regeringen skjuter nödvändiga strukturella reformer på framtiden. 

Den fortsatta kreditexpansionen gör att det finns en berättigad oro för obalanser i det finan-

siella systemet senare. Men vi tror att regeringen kommer att strama åt kreditmarknaden när 

fastighetsmarknaden väl har stabiliserats. Det samlade budskapet är att regeringen ännu 

inte är mogen att byta ut kortsiktig ekonomisk smärta mot vinster på längre sikt. 
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Indien: Hopp om ny ekonomisk politik lyfter stämningsläget 

Det nästan sex veckor långa valet i Indien innebar en storseger för det hinduiska nationalist-

partiet BJP och dess partiledare Narendra Modi. Partiet säkrade en egen majoritet i under-

huset i parlamentet och har inlett en mödosam process att få tillväxtorienterade reformer på 

plats. Förväntningarna om en mer företagsvänlig politik har fått stämningarna i näringslivet 

att lyfta från förra årets deprimerade nivåer. Utmaningarna är enorma och vi förväntar oss 

inga snabba förändringar. Mot den bakgrunden förväntar vi oss att regeringen tar ett antal 

mindre steg framåt för att få ner inflationen och genomföra infrastrukturprojekt. De senaste 

förslagen om större öppenhet, förutsägbarhet och ett bättre företagsklimat är viktiga steg på 

vägen mot ett större förtroende hos investerarna. Handelsbalansen har förbättrats kontinuer-

ligt under förra året, mycket tack vare en svag import men på senare tid också från en tydlig 

exporttillväxt. Bytesbalansen har snabbt förbättrats jämfört med föregående år. Underskottet 

har minskat från 5 procent av BNP till 1,7 procent. Tillväxten inom industrin har varit stil-

lastående sedan slutet på 2011, men sköt fart under andra kvartalet i år och var i juni uppe 

på 3,4 procent i årstakt. Signaler från inköpschefer pekar mot en fortsatt måttlig ökning av 

industriproduktionen. Men den ekonomiska tillväxten är fortfarande låg. BNP ökade med 4,6 

procent i årstakt under första kvartalet, vilket är i nivå med den genomsnittliga tillväxttakten 

sedan mitten av 2012. Under åren före finanskrisen låg tillväxtsnittet på runt 9,5 procent.  

Förutsatt att den nya regeringen kan genomföra de rätta ekonomiska reformerna är möjlig-

heterna goda för att Indien kan öka den potentiella tillväxttakten. Indien har länge plågats av 

höga inflationssiffror men den indiska riksbankens tuffa politik har snabbt fått ner inflations-

takten från tvåsiffriga tal under 2013 till 8,0 procent nu i juli. Centralbanken har infört inflat-

ionsmål och siktar på en konsumentprisinflation på 8 procent i år och 6 procent i början av 

2016. Rupien har kommit igen starkt sedan bottennoteringen förra hösten, men den är 

alltjämt lågt värderad, vilket bör ge stöd till exportsektorn. De politiska förutsättningarna i 

Indien är de bästa på länge. Av det skälet och tack vare en snabb förbättring av bytesbalan-

sen och en trovärdigare ekonomisk politik behåller vi vår positiva prognos för Indien.  
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Brasilien: På väg mot recession 

Den brasilianska ekonomin löper risk att gå in i en recession. Det fundamentala läget har 

försämrats och tillväxten är fortsatt en besvikelse. Ekonomin växte med svaga 1,9 procent i 

årstakt under det första kvartalet. Exportutvecklingen är fortsatt svag och visar nu negativa 

tillväxttal för större delen av året mot bakgrund av en vikande kinesisk efterfrågan på indu-

strimetaller. Handelsbalansen försvagas också. Det medför att bytesbalansen inte förbätt-

rats, vilket gör att den finansiella sårbarheten är stor vid försämringar i det globala risksenti-

mentet. Industriproduktionen minskade med 6,9 procent i årstakt i juni och prognosen är 

dyster enligt de senaste signalerna från landets inköpschefer. Inflationen har fastnat på hög 

nivå trots räntehöjningar från den brasilianska riksbanken på 375 punkter de sista 12 måna-

derna. Vi förväntar oss att centralbanken fortsätter att bedriva en stram penningpolitik ef-

tersom konsumentprisinflationen nu ligger nära centralbankens övre toleransgräns på 6,5 

procent. Utlåningsräntorna har stigit från 34 procent i början av 2013 till 43 procent, vilket 

fått kredittillväxten att snabbt avta. 

Den höga inflationstakten och de höga räntorna är en utmaning för redan ansträngda hus-

håll. Läget på arbetsmarknaden är svagt med både fallande reallöner och fallande syssel-

sättning. Konsumentförtroendet har fallit brant ner till nivåer som inte setts sedan finanskri-

sen 2009. Förväntningarna är nu att den sittande presidenten Dilma Rousseff ska bli åter-

vald i presidentvalet i oktober. Oavsett valutgång så väntar stora politiska utmaningar fram-

över. Den brasilianska ekonomin är i obalans efter år av tunga regeringsinterventioner och 

behovet av reformer och avregleringar är stort.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryssland: Sanktioner inverkar på den framtida tillväxten 

Konflikten mellan Ryssland och Ukraina är långt ifrån en lösning. Efter nedskjutningen av 

det malaysiska passageraplanet MH17 har USA, EU och andra länder utökat sina sanktion-

er mot Ryssland till finansmarknaderna; sanktionerna som helhet är dock fortfarande ganska 

begränsade och inriktar sig mer på den långsiktiga tillväxten och militärindustrin i Ryssland 

än på den ekonomiska aktiviteten i närtid. Den 7 augusti svarade Ryssland med motåtgär-

der genom att införa ett embargo på utvalda livsmedelsprodukter mot de länder som infört 

sanktioner mot landet. Om man inte hittar en politisk lösning på konflikten inom kort är det 

mycket troligt att sanktionshoten trappas upp ytterligare, vilket kommer skada tillväxten. 

Vår underliggande syn på den ryska ekonomin har inte förändrats, det vill säga den är struk-

turellt för svag för att generera tillväxt, och konflikten med Ukraina förvärrar situationen. 

Ryssland redovisade överraskande starka siffror för andra kvartalet, med en årlig BNP-

tillväxt på 0,8 procent, vilket enligt vår bedömning (de fullständiga siffrorna publiceras först i 

september) innebär en säsongsrensad kvartalstillväxt på omkring 0,5 procent, det vill säga 

ingen recession. I det rådande marknadsklimatet verkar detta för bra för att vara sant. Vi tror 

att förklaringen ligger i att konsumtionen fortsatte att växa och exporten ökade något (båda 

enligt förväntningarna), men det som måste ha haft störst inverkan är den överraskande 

skarpa nedgången för importen på grund av den svaga rubeln och de avsiktliga importsub-

stitutionsåtgärderna. 

Rysslands ekonomi är nära full kapacitet, och importsubstitutionen, även om den har brett 

stöd i samhället och därmed sannolikt kommer att ha en större positiv effekt på BNP-

tillväxten, kan endast få en begränsad inverkan. Arbetsmarknaden har passerat toppnivån – 

arbetslösheten är väldigt låg och att pressa ner den ytterligare riskerar att spä på inflationen; 
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lönetillväxten har sjunkit till ensiffriga nivåer från tvåsiffriga för ett år sedan. Den årliga kredit-

tillväxten ligger fortfarande på över 20 procent, men sjunker snabbt. Ryssland söker aktivt 

efter alternativa leverantörer, men detta kommer att ta tid och de lär vara dyrare; det innebär 

att livsmedelsembargot sannolikt kommer att pressa upp inflationen från en redan hög årlig 

nivå på 7,5 procent i juli. På det stora hela ser hur vi konsumtionen ökar inom det låga en-

siffriga spannet. Med tanke på den stigande inflationen, sjunkande lönetillväxten och bristen 

på nya arbetstillfällen kan realinkomsterna emellertid sjunka. För att skapa arbetstillfällen 

behövs det investeringar. De fasta bruttoinvesteringarna sjönk med 7 procent första kvarta-

let jämfört med året innan, och vi ser inga avgörande faktorer som kan bryta denna negativa 

trend inom en nära framtid – centralbanken har höjt styrräntan till 8 procent (från 5,5 procent 

tidigare i år), det västerländska kapitalet drar sig undan, statens åtstramningar i finansie-

ringen av bankerna förvärras (vissa har redan bett om statligt stöd) och stimulansprogram-

men är små. Den låga kapaciteten och importsubstitutionen kommer sannolikt att pressa 

upp priserna, vilket i sin tur drabbar konsumtionen. 

När det gäller kapitalflödena vänder sig Ryssland inåt. De första två kvartalen visar på att 

inflödet av utländskt kapital sjunker och att Ryssland minskar sitt kapitalutflöde. Nettokapi-

talutflödet första halvåret i år uppgick till omkring 70 miljarder US-dollar, vilket kan jämföras 

med omkring 56 miljarder US-dollar under hela 2013. Handelsbalansen lär bli fortsatt stark, 

och i och med de minskade kapitalutflödena kan det finansiella läget i Ryssland förbli relativt 

robust. I och med att situationen på den ryska finansmarknaden förvärras, krediterna blir 

dyrare och inflationen urholkar konsumenternas köpkraft förväntar vi oss fortfarande att 

Ryssland kommer att gå in i en recession. Vi sänker prognosen för landets BNP-tillväxt 2014 

till -0,1 procent (från 0,8 procent) och till -0,6 procent (0,8 procent) för 2015. Revideringen 

för 2015 kan förefalla stor på grund av baseffekten, det vill säga vi ser att den ryska ekono-

min kommer att sjunka senare i år och i början på nästa år, samtidigt som återhämtningen 

andra halvåret 2015 kommer att vara svag. Försvagningen av rubeln kommer att fortsätta. 

Vi förväntar oss att en balans i konflikten mellan Ryssland och Ukraina och sanktionshoten 

kommer att uppnås senare under 2015 och att BNP kommer att öka med 1 procent 2016. 
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Norden: Exponerad mot externa krafter  

Norge: En 2-procentsekonomi, än så länge 

Den ekonomiska tillväxten i Norge har stabiliserats på 2 procent, vilket är långt under den 

tillväxt på 3–3,5 procent som landet hade fram till 2013. Trots detta är arbetslösheten bara 

marginellt högre än botten och kan till och med vara på nedåtgående. Den största osäker-

heten för perioden 2015–2016 är hur mycket oljeinvesteringarna kommer att sjunka, efter att 

ha bidragit stort till den starka tillväxten i fastlandsekonomin de senaste åren. Vi förväntar 

oss att oljeinvesteringarna sjunker, att tillväxten forsätter att hålla sig nära 2 procent, att 

Norges Banks policyränta hålls kvar på 1,5 procent och att norska kronan handlas i ett inter-

vall på 8,10–8,40. Hushållens efterfrågan, nettoexporten och en mer expansiv finanspolitik 

kommer att kompensera för de fallande oljeinvesteringarna. 

Nedgången i BNP för fastlandsekonomin berott på en svagare inhemsk efterfrågan. Hushål-

lens konsumtion bromsade in, bostadsinvesteringarna började sjunka förra året, och bo-

stadspriserna dämpades efter att bankerna skärpt sina kreditregler för att möta nya, sträng-

are kapitalkrav. Nu har bankerna ändrat taktik, bostadspriserna stiger igen och antalet på-

började bostäder är på väg upp. Företagen har varit försiktiga ända sedan finanskrisen och 

begränsar investeringarna. Finanspolitiken är måttligt expansiv. Den kraftiga försvagningen 

av den norska kronan har inte ändrat handelsmönstren, exportvolymerna har inte återhämtat 

sig och nettohandeln bidrar inte till tillväxten. Inflationen har ökat och närmar sig målnivån 

på 2,5 procent, vilket nästan enbart beror på den försvagade kronan och högre importpriser. 

Den blygsamma ökningen av arbetslösheten har varit tillräcklig för att hålla nere löneinflat-

ionen, och det inhemska kostnadstrycket har dämpats även om produktiviteten är låg.  

Även om Norges Bank har hållit policyräntan oförändrad på 1,5 procent sedan mars 2012 

finns signaler om en möjlig sänkning. Norges Bank slutligen medgivit risken för en nedgång i 

oljeinvesteringarna. Denna risk har stått i fokus i vår prognos sedan början av 2013, baserat 

på en analys av utsikterna för den globala och norska oljeindustrin. Frågan är fortfarande 

hur allvarlig och långvarig nedgången för oljeinvesteringarna visar sig bli. Alla affärsunder-

sökningar, investeringsundersökningar, orderingångar och rykten bekräftar en kraftig föränd-

ring, från snabb tillväxt till nolltillväxt, och med största sannolikhet en nedgång nästa år, 

vilket vi kommer fortsätta att ta med i beräkningen i våra BNP-prognoser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Samtidigt som förändringen inom oljeindustrin slutligen nådde tidningsrubrikerna första 

halvåret återhämtade sig bostadsmarknaden och hushållens efterfrågan efter avmattningen 

under 2013. Högt hushållssparande, fortsatta realinkomstökningar, låg arbetslöshet och låg 

ränta gör att hushållen kan hålla uppe efterfrågan. Det finns fortfarande en risk för att oljein-

vesterings-”chocken” kan påverka Norges ekonomi på bredare front, inbegripet hushållssek-

torn. Bostadspriserna ligger på höga nivåer (jämfört med vad som helst) samtidigt som 

hushållens skuldkvot är hög. Om det behövs bör en mer expansiv penning- och finanspolitik 

vara tillräckligt för att stabilisera ekonomin som helhet. 

Vi förväntar oss inte att oljeinvesteringarna kommer att ta fart under 2016 och BNP-tillväxten 

för fastlandsekonomin kommer att ligga en bra bit under den tidigare trenden. Arbetslöshet-

en kommer att öka marginellt, löneinflationen förbli måttlig med norska mått mätt och inflat-

ionen bör hålla sig en bra bit under målet. Allteftersom den globala ekonomin gradvis åter-

hämtar sig och kostnadsnivån blir mer konkurrenskraftig bör nettoexporten bidra mer till 

tillväxten, liksom en fortsatt expansiv (och fortfarande hållbar) finanspolitik. 
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Dansk ekonomi håller gradvis på att återhämta sig, med en årlig tillväxt på 1,5 procent första 

kvartalet och real BNP har nått upp till nivån innan krisen, om man bortser från den struktu-

rella nedgången i råvarusektorn. Det är i synnerhet hushållens konsumtion som stiger, upp-

backad av ett stärkt förtroende och växande realinkomster. Investeringarna i den privata 

sektorn tar också fart, även om det är från låga nivåer. Exporten som helhet har också ökat, 

speciellt den som är relaterad till tjänstesektorn, medan varuexporten har minskat.  

Framgent gynnas hushållens ekonomi av ett bättre läge på arbetsmarknaden och stigande 

bostadspriser. Hushållens konsumtion kommer därmed sannolikt att drivas av både realin-

komstökningar och en positiv förmögenhetseffekt. Investeringsviljan inom tillverkningssek-

torn ökar. Motvikten till den positiva utvecklingen i inhemsk ekonomi är ett mer bräckligt läge 

i omvärlden och det potentiella hotet från stora inhemska obalanser. Den danska exporten 

riktar sig till största delen till den ansträngda eurozonen, och de danska hushållen hör till de 

mest skuldsatta i Västeuropa. Som helhet förväntar vi oss att ekonomin växer med 1,7 pro-

cent i år, följt av en tillväxt på omkring 2 procent 2015 och 2016.  

Finland: Endast måttlig tillväxtpotential 

Den svagt ökade exportförsäljningen i år har fått nedgången i industriproduktionen att 

bromsa i Finland. De ökade geopolitiska spänningarna och handelsembargot från Ryssland 

kan dock försämra exportutvecklingen. Den kraftiga försvagningen av den ekonomiska 

tillväxten i Ryssland och den försvagade rubeln har redan en negativ effekt på Finland.  

Otillräcklig efterfrågan, lågt förtroende och lågt kapacitetsutnyttjande håller tillbaka de pri-

vata investeringarna. Regeringens budgetkonsolidering medför samtidigt att den offentliga 

sektorns investeringar inte ökar. Arbetslösheten är högre än det långsiktiga genomsnittet 

och det är inte troligt att företagens ambitioner att öka sin lönsamhet och förbättra konkur-

renskraften kommer att förändra detta. Dessutom begränsas hushållens inkomster och 

privatkonsumtionen av en måttlig lönetillväxt, skattehöjningar och minskade transfereringar. 

Den ekonomiska tillväxten i Finland hålls tillbaka av en rad faktorer: den strukturella om-

vandlingen, en svag inhemsk efterfrågan och en minskande andel av befolkningen i arbets-

för ålder liksom av en åtstramande finanspolitik. Finlands ekonomi kommer att vara i lågkon-

junktur för tredje året i rad när BNP sjunker med 0,2 procent under 2014. De förbättrade 

globala konjunkturutsikterna 2015–2016 kommer att bidra till en måttlig tillväxtökning för 

Finlands export, och BNP-tillväxten förutses till 0,5 procent nästa år och 1,3 procent 2016. 
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Estonia: Uphill struggle continues 
Export opportunities have worsened as the economic outlook for Estonia’s main 
export markets has deteriorated. In 2014, economic growth relies primarily on private 
consumption, while investments and exports will start contributing more in 2015. 
Increased labour costs and slowness in improving productivity limit further the re-
duction of unemployment. Geopolitical tensions pose downside risks to the recovery. 

 

Economic growth in Estonia’s main export markets has deteriorated. Geopolitical tensions 
have further worsened the growth outlook in the region and will continue to impair export 
opportunities in the coming quarters. Besides agricultural producers and the food industry, 
the embargo by Russia is hitting companies in the transport sector and wholesale, where the 
items under embargo have a considerable share in the product structure. As Russia contin-
ues to develop its cargo ports on the Baltic Sea, the tightening competition reduces the 
service of transit trade and hinders the growth of the transport sector. Export growth will 
decelerate this year and will have only a sluggish recovery in 2015. A better economic out-
look for Estonia’s main trading partners in 2016 will improve external demand and help to 
accelerate export growth. However, because demand for imports is stronger than for ex-
ports, a negative contribution of net exports will inhibit GDP growth in 2014-2016.  

Primarily due to the worsened economic outlook and weakened external demand amongst 
most of Estonia’s main trading partners, we have revised GDP growth in Estonia downwards 
to 0.8% in this year (from 1.8% in our April outlook). The recovery of growth will be sluggish, 
and we expect the economy to grow by 2.3% in 2015 and 3% in 2016.1 

In 2013, the terms of trade improved considerably: import prices became cheaper than 
export prices, which contributed to the cost reductions for exporting companies. However, 
the spread between export and import prices has considerably narrowed, and we expect 
that the recovery of import prices, although very sluggish, will be faster than that of export 
prices towards the end of the forecast period, mainly due to euro depreciation.  

Due to the weak demand and uncertainty amongst corporations, their investments have 
been quite modest. Owing to reinvested earnings, a considerable share of investments is 
financed by own funds. The necessity to increase productivity, as labour costs are increas-
ing and corporations are hiring fewer new workers, requires more investments in machinery 
and equipment. At the same time, the heightened geopolitical tensions have increased 
uncertainty amongst economic agents and have worsened their sentiment. This will inhibit 
growth in investment activity amongst corporations in the coming quarters. Corporations’ 
investments are growing only modestly this year, but growth will pick up in 2015 and 2016 
as demand improves. Household investments in dwellings have been robust, as the demand 
in real estate is high. As with corporations, households have increasingly financed their 
investments from their own funds. However, the deceleration in growth of real wages will 
limit households’ investment activity. Public investments depend considerably on the availa-
bility of EU funds. As this source of funding will not pick up strongly until the second half of 
2015, government investments will continue to decrease this year and will remain weak 
during 2015 and 2016 as well. The modest amount of government orders and investments is 
having a negative impact on the construction of infrastructure. However, the demand for 
dwellings is supporting private investments. All in all, total investments will not grow this 
year, but will pick up in 2015.  

Employment has decreased this year. We expect employment to continue falling during the 
forecast period, although the decline will slow somewhat in 2015-2016. Employment is de-
creasing due to the shrinking Estonian population and negative net migration. Although 
emigration will slow slightly in the medium term, the continuing natural decrease of the popu-
lation will have a stronger effect. Fewer people will enter the labour market, while the popu-
lation is aging.  

                                                           
1 Statistics Estonia will release revised GDP time series according to the fully new methodology 

(ESA2010) at the beginning of September this year. This will effect changes in levels as well as growth 
rates of GDP and its transactions 

Key economic indicators, 2013-2016 
1/

2013 2014f 2015f 2016f

Real GDP grow th, % 0,8 0,8 (1,8) 2,3 (3,0) 3,0

Consumer price grow th, % 2,8 0,3 (1,3) 2,5 (2,5) 2,7

Unemployment rate, % 2/ 8,6 7,7 (8,4) 7,6 (7,9) 7,2

Real gross monthly w age grow th, % 4,9 5,9 (4,9) 3,4 (3,5) 3,5

Current and capital account balance, % of GDP 1,7 1,6 (1,4) 1,3 (1,0) 1,2

General government budget balance, % of GDP 3/ -0,2 -0,5 -(0,4) -0,4 -(0,3) -0,2

1/ April 2014 f orecast in parenthesis

2/ According to Labour f orce surv ey .

3/ According to Maastricht criterion.

Sources: Statistics Estonia, 

Bank of  Estonia, Swedbank.
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The unemployment rate has decreased gradually and has reached 7.7% in the first half of 
this year. The worsening outlook for the economic recovery, including increased uncertainty 
amongst corporations due to geopolitical tensions in the region, could inhibit the decline in 
unemployment in the second half of 2014 and the first half of 2015. However, we do not 
expect a considerable impact from this worsening, and the unemployment rate is expected 
to decrease to 7.7% this year on average. The fast decline in the unemployment rate will 
halt in 2015-2016 due to the shrinking labour force and skills’ mismatch, as well as because 
corporations are hiring fewer workers, with the aim of curbing the increase in labour costs 
and making production more efficient.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The actual unemployment rate has been considerably lower than its natural rate already 
since last year, thus exerting upward pressure on nominal wages. Due to the shortage of 
qualified labour, employers have had to increase wages faster than labour productivity, 
which has accelerated the growth of unit labour costs. However, decreased prices of import-
ed inputs have kept producer and export prices low. Although nominal wage growth will 
remain robust, we expect it to slow moderately, as the profitability of corporations has fallen; 
reducing the number of employees would be the last chance in an environment of labour 
shortage. As inflation is very low, the growth of real wages will accelerate this year and 
contribute to an increase in retail trade and private consumption. Besides nominal wages, 
the growth of real wages will also decelerate in 2015-2016, as inflation will pick up.  

The decrease in personal income tax of 1 percentage point (from 21% to 20%) and increase 
in income tax exemption in 2015 will have a relatively modest effect on private consumption, 
compared with the negative effect of the deceleration of real wages and decrease in em-
ployment. Under these conditions, private consumption still maintains relatively fast growth 
and contributes the most to economic growth.  

The year 2014’s inflation has been affected by several one-off measures that will lose their 
relevance in 2015. A warm winter and early spring pushed down energy and food prices. 
The Estlink2 electricity cable and a decline in network fees have made electricity cheaper. 
The new government-operated train system and free train transport within Tallinn has in-
creased competition and lowered prices of public transport. The impact of free higher educa-
tion since last autumn will also diminish from September 2014 onwards.  

The euro will weaken against the US dollar in 2015 and 2016, lifting prices of several im-
ported goods and services. Food prices will increase globally in the following two years as 
demand will increase more than supply. In Europe and in Estonia, the prices of selected 
food products will probably decline during the second half of 2014 and the first half of 2015, 
due to excess supply after the introduction of Russia’s export restrictions. The prices of 
services will continue their upward trend due to the fast growth of wages. An increase in 
excise taxes of alcohol, tobacco, natural gas, and heating oil will lift consumer prices by 
around half a percentage point in both 2015 and 2016. 

The main risk to the current forecast is related to the possible escalation and protraction of 
geopolitical tensions between Russia and the EU; this could have an adverse effect on the 
economic recovery of both Estonia’s trading partners and itself. The risk related to the pos-
sible overheating of the labour market, as wages were increasing very quickly (as we previ-
ously noted with concern), seems to abating gradually due to slower-than-expected growth. 
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Latvia: Adjusting to a new normal 
Geopolitical tensions between Russia and Europe will slow Latvian growth in 2014-2015. 
The financial situation of companies in those few exposed sectors will worsen; however, 
these will be liquidity rather than solvency problems. We expect export and investment 
growth to weaken temporarily, while household consumption growth should remain quite 
robust. In 2016, economic growth will again pick up. 

 

Increased geopolitical uncertainty, a direct and indirect impact from food products embargo 
by Russia, and weaker-than-expected household consumption so far this year, imply slower 
growth in Latvia in 2014-2015. We are revising downwards GDP growth forecast to 2.5% in 
2014 and 2.6% in 2015 (3% and 3.5%, respectively in April outlook). We expect economic 
growth to pick up in 2016 to 3.5%, as the Russia-Ukraine conflict normalises and companies 
adjust to a new normal. The risks are skewed to the downside, and we could see even 
slower growth, if the August 7 embargo is the last round of sanctions to/from Russia. 

Despite increased trade barriers from Russia, stronger competition within the EU, and a very 
weak Russian economy, external demand from Latvian trade partners is set to continue 
picking up in 2014-2016. This implies opportunities for exporters to find new markets or 
benefit from stronger growth in already penetrated ones. For instance, in the first half of this 
year, goods exports to Russia declined by 7%, but this fall was more than outweighed by 
export growth to the UK, Poland, and Sweden. The Russian embargo affects a relatively 
small share of Latvian companies: farmers (mostly dairy), some food manufacturers, and 
carriers (mainly road transportation). Direct exports of embargo products to Russia are only 
0.5% of total goods exports; these are unlikely to disappear completely, as companies will 
search for other ways to sell their produce to Russia. The embargo indirectly influences 
additional 4.6% of Latvian goods exports that go to the EU28, where competition will rise 
and push prices downwards. The impact on volumes is expected to be relatively limited, and 
we forecast exports to grow in 2014-2016, although notably slower than forecast before. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

With export sales decreasing in the sectors that are exposed to the embargo, companies’ 
cash flows and liquidity will deteriorate; yet, we do not expect wide-scale solvency problems. 
However, increased uncertainty is likely to slow investment growth. Investment activity in the 
first half of this year still looks quite good, but we expect private sector investments to weak-
en in the second half of this and the beginning of next year with some postponement of new 
projects (especially in those sectors exposed to the Russian market). At the same time, 
public infrastructure projects will continue, such as road maintenance (with EU funds for the 
new period starting to come, it is hoped, in 2015) and railway (the remainder from previous 
EU budget period to be spent until the end of 2015). In late 2015 and 2016, EU structural 
funds will again be the key driver of investment growth in both the public and private sectors. 

Key economic indicators, 2013-2016 
1/

2013 2016f

Real GDP grow th, % 4,1 2,5 (3,0) 2,6 (3,5) 3,5

Consumer price grow th, % 0,0 0,8 (1,5) 2,5 (3,2) 2,5

Unemployment rate, % 2/ 11,9 10,7 (10,7) 9,9 (9,6) 8,8

Real net monthly w age grow th, % 5,7 7,4 (4,7) 2,9 (2,7) 3,9

Current account balance, % of GDP -0,8 -2,0  (-1,7) -2,2  (-1,7) -2,9

General government budget balance, % of GDP 3/ -0,9 -1,3  (-1,2) -1,5  (-1,1) -0,8

1/ April 2014 f orecast in parenthesis.

2/ According to Labour f orce surv ey .

3/ According to Maastricht criterion. Sources: CSBL and Swedbank.

2014f 2015f

Slower growth in 2014-2015 

Exports to be hit by Russian 
embargo, but still growing 

Increased uncertainty to 

weigh down on investments 

0 100 200 300

Dairy produce

Fruits and nuts

Vegetables

Fish, crustaceans and molluscs

Other food preparations

Food preparations of starch or milk

Meat and edible meat

Sausages and similar products

Latvia's exports of embargo products by 
destination in 2013, EUR m

EU28

RU

Others

Source: UN Comtrade database 

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

2010 2011 2012 2013 6M 14

others

RU

EU (excl. Eurozone,
SE, DK, LT)

Eurozone (excl. EE
& FI)

Nordics

Baltics

Total

Source: CSBL 

Latvia: Contribution of main trading partners to 
annual goods' export growth, pp



26 augusti, 2014  Vänligen se ansvarfriskrivning i slutet av detta dokument  Sida 31 av 36 

Macro Research – Swedbank Economic Outlook  

 

Household consumption is forecast to remain the major driver of economic growth in the 
coming years, owing to a robust increase in real disposable incomes. In the first half of this 
year, households’ income growth exceeded their spending growth, pointing to higher saving 
rates. However, an increase in deposits at the end of 2013 and cautious household spend-
ing early this year can at least partly be attributed to the euro changeover. It looks like 
household spending growth picked up somewhat in the second quarter. 

Wage growth in the first quarter was stronger than expected and most likely remained strong 
also in the second quarter. This is partly driven by a minimum wage hike at the beginning of 
the year (adding at least 1 percentage point to annual growth). This hike, does not add much 
to consumption, though, as it is in fact largely income legalisation. Net wages have addition-
ally benefitted from a smaller labour tax burden. Although we expect companies to be much 
more careful in revising wages in the second half of the year, we forecast average net wage 
to grow by over 8% this year, owing to the wage revisions already made. In 2015, net wage 
growth will decelerate to 5.5% (with the base effect of the minimum wage hike disappear-
ing), picking up to 6.5% in 2016. This forecast takes into account the currently approved 1 
percentage point easing in the labour tax burden both in 2015 and 2016. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Employment growth nearly stopped in the first half of 2014, and we expect only minor job 
creation this year and the next, as companies will remain cautious in hiring. For instance, 
investments in manufacturing mainly entail raising efficiency rather that raising production 
volumes, which would need more labour input. The unemployment rate will continue falling, 
mostly due to emigration, but in 2016 also due to a bit more vigorous job creation.  

Inflation has been very low this year, as in the euro area, and we expect even stronger 
downward pressure on food prices in the autumn due to an increased supply of product 
deliveries from European countries hit by the Russian embargo. As a result, we forecast 
average consumer price inflation to be just 0.8% this year and 2.5% in 2015-2016. A gradu-
ally weakening euro exchange rate will exert upward pressure on imported products in the 
coming years – e.g., it will largely outweigh an expected gradual fall in global oil prices. At 
the beginning of next year, the liberalisation of the electricity market for households will 
result in a tariff hike, yielding about a 0.6 percentage point rise in annual inflation. 

The credit-less recovery continues. Deleveraging will carry on in the coming years, with both 
private and public debt ratios falling. New loans to residents in the first half of this year were 
about one-third smaller than a year ago, owing to feeble credit demand and cautious banks. 
From a macro perspective more lending is welcome to support investments, but given the 
current uncertainty and negative effects of the geopolitical turmoil on companies’ financial 
situations, it is unlikely that new lending will become more active in the short term. Small 
current account deficits will be financed by EU fund inflows and foreign direct investments 
(FDI). FDI inflows disappointed in the first half of 2014, though, and are expected to be 
smaller in the coming years than the last 10- year average (as a percent of GDP). 

Slower economic growth also means slowing tax revenues. We forecast somewhat larger 
general government budget deficits in the coming years, but they will not pose a threat to 
fiscal sustainability. We expect the labour tax burden to continue easing, yet it can very well 
be manifested as a rise in tax allowances rather than a fall in the personal income tax rate, 
as currently set in law. Given the parliamentary elections in October and the EU presidency 
in the first half of 2015, we do not expect any major reform breakthrough or significant 
changes in tax policy this year or next. Discussion on how to raise tax revenues will still be 
in place, and combating the grey economy seems the most convenient approach. Larger tax 
shifts involving residential real estate are unlikely. Hence, Latvia is set to remain a country 
with a relatively small tax revenue share in GDP (implying also a quite small welfare state). 
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Lithuania: A chilly drizzle, not yet a storm  
In the first half of 2014, the economy expanded in line with our expectations, by 3.2%, in 
annual terms. The second half of this year and 2015, however, are shaping up to be less 
favourable – economic dynamics are going to reverberate around the Russian-Ukrainian 
crisis. Although current sanctions will probably have only a limited effect on the economy, 
a further escalation of geopolitical tension is not unlikely, and fears can hurt confidence 
and investments. 

 

As expected, in the first half of this year growth was driven by domestic demand, whereas 
exports contracted. Both household consumption and investments surprised on the upside. 
Annual retail trade growth accelerated from 5.0% in the first quarter to 6.0% in the second 
quarter of this year. This was faster than last year’s 4.4% growth. The improving situation in 
the labour market, feeble inflation, and accelerating growth of the loan portfolio will support 
household consumption, but further acceleration of growth is unlikely. We expect annual 
growth of household consumption to remain close to 4.5% during the forecast. 

In the first quarter, gross fixed capital formation increased by 12.1% compared with the 
same period last year and probably remained buoyant in the second quarter. All three 
sectors – households, government, and, especially, business – increased their investments. 
Investments in fixed tangible assets in the first quarter rose by 23.4% annually – the fastest 
pace in three years. They are likely to grow somewhat slower due to worsening business 
confidence, although a new wave of EU structural funds, as well as improving credit 
conditions, will support growth. There is a clear turnaround in bank lending this year – in 
June, the stock of loans to nonfinancial corporations was 5.4% larger than a year ago, 
whereas it was still contracting throughout most of 2013. Household investments in real 
estate are already cooling down – the number of transactions in Vilnius in the second 
quarter increased by only 5.9% annually after a whopping 53% growth in the first quarter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Already at the beginning of this year we expected a worsening foreign trade balance due to 
a general weakness in some key export markets and the likelihood of Russian sanctions 
against some producers. However, we did not anticipate a broad embargo of food products 
imposed on the whole EU and most other Western countries. This means that not only will 
exports to Russia be smaller than we expected (although during the first half of this year 
their value was 3.4% larger than a year ago), but the competition in other markets will also 
be more intense, since more unsold food products will be competing for buyers.  

Lithuanian exporters’ exposure to Russia is relative large – in 2013, exports of now-
embargoed goods amounted to more than EUR 900 million, or 2.6% of GDP. However, most 
of these goods are not produced or grown in Lithuania, but are re-exported from other coun-
tries; thus the direct impact on the Lithuanian economy is quite small. Furthermore, it does 

Key economic indicators, 2013-2016 
1/

2013 2016f

Real GDP grow th, % 3,3 3,0 (3.3) 3,5 (4.0) 3,8

Consumer price grow th, % 1,0 0,2 (0.8) 2,0 (2.5) 3,0

Unemployment rate, % 2/ 11,8 10,9 (10.4) 9,7 (9.4) 8,5

Real net monthly w age grow th, % 3,8 4,7 (4.5) 3,5 (3.5) 4,1

Current account balance, % of GDP 1,5 -1,8 (-1.8) -2,0 (-3.0) -2,4

General government budget balance, % of GDP 3/ -2,2 -2,1 (-2.1) -1,2 (-1.1) -0,5

1/ April 2014 f orecast in parenthesis

2/ According to Labour f orce surv ey .

3/ According to Maastricht criterion.
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not mean that none of these goods will be re-exported – a big fraction of fruits and vegeta-
bles are imported from third countries (not affected by the Russian sanctions) via the port of 
Rotterdam. Finally, Lithuanian producers and farmers, whose theoretical direct exposure 
amounts to about EUR 220 million, or 0.6% of GDP, may find ways to sell their goods in 
Russia via other CIS countries. This year’s export numbers will be negatively affected not 
just by the trade bans to Russia, but also by the declining exports of refined oil products 
produced by the Lithuanian oil refinery that is still facing serious competitiveness problems. 
The record grain harvest that is expected this year will contribute positively to higher export 
growth at the end of the year, but mostly next year. We forecast that the value of exports will 
shrink by 1.5% this year, before recovering somewhat next year; however, the return to a 
more healthy growth rate of 5.0% is expected only in 2016. 

A consumer-friendly side effect of the Russian embargo will be lower-than-expected infla-
tion. We have cut this year’s forecast to 0.2%, mainly due to cheaper food products, up to 
22% lower natural gas prices for Lithuanian consumers as of July 1, and somewhat lower 
than previously expected growth of labour costs. This will still be felt in 2015; thus, we have 
cut next year’s inflation forecast by 0.5 percentage points to 2.0%. The euro introduction will 
create some additional inflation in accommodation, catering, and leisure services, and the 
weakening euro will push up the prices of imported goods; otherwise, there will be few 
sources of inflation. In 2016, we expect inflation to accelerate to 3.0%, mainly due to more 
rapidly increasing labour costs, but also due to more expensive food products. 

Some jobs will be lost due to the sanctions and a slightly smaller number of jobs will be 
created due to larger uncertainties and risks associated with geopolitical developments. 
Thus, we have increased our unemployment forecast for 2014 and 2015 to 10.9% and 9.7%, 
respectively. However, the losses will be small and employment will still increase by 0.8% 
this year and by 0.5% in both 2015 and 2016. In 2016, employment will peak at 1.315 million 
and unemployment will drop to 8.5%. The main reason behind the dropping unemployment 
rate will not be growing employment, but rather an unpleasant demographic factor – the 
shrinking working-age population and labour force.  

In general, households are well positioned to drive overall economic growth. Although con-
sumer confidence has been declining throughout this year (probably mainly due to the Rus-
sian-Ukrainian crisis), loan stock to households has been growing at an accelerating pace – 
annual growth in May and June reached 1.2%, the fastest in the post-crisis period. Increas-
ing employment and an ever-more-visible lack of skilled labour will be accompanied by a 
more rapid wage growth. Although we have adjusted our forecast of nominal wage growth 
downwards, to 4.5% and 5.5% this year and the next, respectively, real net wage growth will 
be faster due to lower inflation and a higher non-taxable income threshold, which we fore-
cast to increase by about 10% in both years - 2015 and 2016. Nominal wage growth in 2016 
will accelerate to 7.0%, not least because of the rising minimum monthly wage. We forecast 
that, at the beginning of 2015, the minimum monthly wage will be increased to EUR 300 
(currently EUR 289.6) and will most probably reach EUR 350 by the end of 2016. Parliamen-
tary elections will take place in the autumn of 2016.  

During the first seven months of this year, national budget revenues increased by 4.2% 
compared with the same period a year ago and were 1.2% above the plan. Despite this we 
forecast that budget deficit as a share of GDP will be somewhat larger than expected by 
Ministry of Finance. However, the sustainability of public finances is not at risk – this also 
seems to be the consensus in financial markets, as long-term government bond yields (Eu-
rostat benchmarks) dropped to 2.9% in July, the lowest on record. Part of this drop in bor-
rowing costs is, of course, due to Lithuania’s upcoming accession to EMU. However, grow-
ing budget revenues and curtailed expenditures (but not the expectations of, and promises 
to, increase expenditures) indicate that the sustainability of public finances is not at risk – at 
least as long as global geopolitical and economic storms stay beyond the horizon.   
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ESTONIA: Key economic indicators, 2013-2016 
1/

2013 2016f

Real GDP grow th, % 0,8 0,8 (1,8) 2,3 (3,0) 3,0

Household consumption 4,2 3,5 (3,9) 3,5 (3,6) 3,8

Government consumption 1,3 1,2 (1,4) 1,2 (1,4) 1,4

Gross f ixed capital formation 1,1 0,0 (2,0) 4,0 (5,0) 5,5

Exports of goods and services 1,8 1,0 (2,0) 2,5 (5,0) 4,0

Imports of goods and services 2,6 2,0 (3,0) 3,7 (6,0) 5,3

Consumer price grow th, % 2,8 0,3 (1,3) 2,5 (2,5) 2,7

Unemployment rate, % 2/
8,6 7,7 (8,4) 7,6 (7,9) 7,2

Real gross monthly w age grow th, % 4,9 5,9 (4,9) 3,4 (3,5) 3,5

Nominal GDP, billion euro 18,4 19,1 (19,3) 20,2 (20,6) 21,5

Exports of goods and services (nominal), % grow th 2,8 1,8 (2,9) 3,6 (6,7) 5,5

Imports of goods and services  (nominal), % grow th 2,2 1,7 (3,2) 4,7 (7,5) 6,8

Balance of goods and services, % of GDP 2,0 1,8 (1,8) 1,7 (1,4) 1,5

Current account balance, % of GDP -1,0 -1,3 -(1,4) -1,7 -(2,0) -2,0

Current and capital account balance, % of GDP 1,7 1,6 (1,4) 1,3 (1,0) 1,2

FDI inflow , % of GDP 3,9 2,1 (2,1) 2,5 (2,4) 2,3

Gross external debt, % of GDP 87,4 85,5 (84,9) 82,5 (81,5) 79,6

General government budget balance, % of GDP 3/
-0,2 -0,5 -(0,4) -0,4 -(0,3) -0,2

General government debt, % of GDP 10,0 10,0 (10,0) 9,8 (10,0) 9,5

2014f 2015f

Sources: Statistics Estonia, Bank of Estonia and Swedbank.

1/ April 2014 f orecast in parenthesis

2/ According to Labour f orce surv ey

3/ According to Maastricht criterion

LATVIA: Key economic indicators, 2013-2016 
1/

2013 2016f

Real GDP grow th, % 4,1 2,5 (3,0) 2,6 (3,5) 3,5

Household consumption 5,4 3,7 (4,4) 3,3 (3,7) 4,0

Government consumption 3,6 1,0 (1,0) 1,6 (0,6) 0,8

Gross f ixed capital formation -4,3 2,0 (2,0) 2,0 (5,0) 7,0

Exports of goods and services 1,0 0,5 (1,5) 3,0 (5,5) 4,5

Imports of goods and services -1,7 2,3 (3,0) 3,3 (5,3) 5,7

Consumer price grow th, % 0,0 0,8 (1,5) 2,5 (3,2) 2,5

Unemployment rate, % 2/ 11,9 10,7 (10,7) 9,9 (9,6) 8,8

Real net monthly w age grow th, % 5,7 7,4 (4,7) 2,9 (2,7) 3,9

Nominal GDP, billion euro 23,3 24,3 (24,7) 25,7 (26,5) 27,5

Exports of goods and services (nominal), % grow th 2,3 1,0 (2,9) 5,4 (8,8) 7,1

Imports of goods and services  (nominal), % grow th -0,3 2,7 (4,2) 5,7 (8,5) 8,3

Balance of goods and services, % of GDP -1,9 -2,8  (-2,5) -2,9  (-2,4) -3,6

Current account balance, % of GDP -0,8 -2,0  (-1,7) -2,2  (-1,7) -2,9

Current and capital account balance, % of GDP 1,6 0,6 (0,9) 0,9 (1,3) -1,8

FDI inflow , % of GDP 2,6 1,6 (2,4) 2,3 (3,4) 2,9

Gross external debt, % of GDP 130,5 130,3 (128,2) 124,6 (120,2) 119,8

General government budget balance, % of GDP 3/ -0,9 -1,3  (-1,2) -1,5  (-1,1) -0,8

General government debt, % of GDP 38,1 39,1 (39,4) 34,3 (33,5) 33,7
1/ April 2014 f orecast in parenthesis.
2/ According to Labour f orce surv ey .
3/ According to Maastricht criterion. Sources: CSBL and Swedbank.

2014f 2015f

LITHUANIA: Key economic indicators, 2013-2016 
1/

2013 2016f

Real GDP grow th, % 3,3 3,0 (3.3) 3,5 (4.0) 3,8

Household consumption 4,7 4,3 (4.3) 4,3 (4.5) 4,7

Government consumption 1,9 2,0 (2.0) 2,5 (2.5) 2,7

Gross f ixed capital formation 12,8 6,5 (7.0) 7,0 (9.0) 10,0

Exports of goods and services 10,3 -1,5 (3.0) 3,5 (6.0) 5,0

Imports of goods and services 10,3 1,6 (6.0) 5,2 (7.8) 7,1

Consumer price grow th, % 1,0 0,2 (0.8) 2,0 (2.5) 3,0

Unemployment rate, % 2/ 11,8 10,9 (10.4) 9,7 (9.4) 8,5

Real net monthly w age grow th, % 3,8 4,7 (4.5) 3,5 (3.5) 4,1

Nominal GDP, billion euro 34,6 35,7 (36.3) 37,6 (38.7) 40,0

Exports of goods and services (nominal), % grow th 8,8 -4,0 (2.5) 4,5 (7.0) 8,0

Imports of goods and services  (nominal), % grow th 8,7 0,0 (5.5) 5,5 (8.5) 9,0

Balance of goods and services, % of GDP 1,1 -2,3 (-1.4) -3,1 (-2.6) -3,9

Current account balance, % of GDP 1,5 -1,8 (-1.8) -2,0 (-3.0) -2,4

Current and capital account balance, % of GDP 3,7 0,5 (0.5) 0,3 (-0.7) -0,1

FDI inflow , % of GDP 1,2 2,5 (2.5) 3,0 (3.5) 4,0

Gross external debt, % of GDP 67,1 67,1 (66.0) 65,3 (63.4) 62,6

General government budget balance, % of GDP 3/ -2,2 -2,1 (-2.1) -1,2 (-1.1) -0,5

General government debt, % of GDP 39,4 42,7 (42.5) 42,5 (41.0) 37,5

1/ April 2014 f orecast in parenthesis

2/ According to Labour f orce surv ey

3/ According to Maastricht criterion

2014f 2015f

Sources: Statistics Lithuania,

 Bank of  Lithuania and Swedbank.

Statistical Appendix 
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