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Centralbankernas makroriskhantering skapar 
marknadsosäkerhet 

• Mjuk penningpolitik förblir fokuserad på konjunkturen 

• Tillväxtekonomierna är den svaga länken  

• Sverige och Norge utgör ytterligheterna medan de 
baltiska ekonomierna fortsätter längs medelvägen 

Den globala återhämtningen tar fart igen efter tapp 2015  
Tillväxten i de utvecklade ekonomierna har varit en besvikelse hittills i höst och 
centralbankerna har svarat genom att göra penningpolitiken än mjukare för att få 
fart på konjunkturen. Vi förväntar att ECB lättar ytterligare i början av december 
medan Federal Reserve (Fed) i USA sannolikt höjer i december. När världens stora 
centralbanker går åt olika håll ökar volatiliteten och riskerna på marknaderna. Vi 
har skrivit ner de globala tillväxtutsikterna ett snäpp samtidigt som riskerna i 
prognosen fortfarande lutar åt det negativa hållet. En stark efterfrågan från 
hushållen i USA och Tyskland kan öka efterfrågan mer än förväntat samtidigt som 
utvecklingen i Kina alltjämt är osäker.  

Tillväxtekonomiernas verkliga tillstånd är en källa till oro 
Marknadsaktörer och policyansvariga runt om i världen har varit oroliga för att den 
kinesiska ekonomin ska bromsa in mer än förväntat. Marknadsvolatiliteten steg 
tidigt under hösten vilket fick både Fed och ECB att mjuka upp sina budskap. Även 
om åtgärder och försäkringar från Kina i viss mån återställt förtroendet så ser 
tillväxtmarknaderna alltjämt sårbara ut. Vi ser emellertid inte att problemen kommer 
att lösas i det korta perspektivet. 

Sverige och Norge på extremerna; Baltikum på medelvägen 
Sverige och Norge står inför stora utmaningar, men av olika slag. Riksbanken är 
inställd på att expandera penningpolitiken ytterligare med nya obligationsköp om 65 
miljarder kronor under första halvåret 2016. Samtidigt räknar vi med att den väx-
ande flyktinginvandringen kommer att höja svensk tillväxt med åtminstone en ½ 
procentenhet under både 2016 och 2017. Detta ger en årlig tillväxttakt på över 3 
procent tre år i rad. Trots detta förs en penningpolitiken som om det vore en djup 
ekonomisk kris. Förklaringen är Riksbankens fokus på att få upp inflationen där 
växelkursen är det främsta verktyget. Kostnaden är växande inhemska obalanser 
och ökat risktagande. 

I Norge stiger nu arbetslösheten snabbare och hushållens efterfrågan dämpas. Det 
största bekymret är fortfarande den oljerelaterade industrin, som krymper i en takt 
av 5 procent per år och nedgången förväntas fortsätta. Det finns också tecken på 
att avmattningen sprider sig till andra delar av ekonomin. Trots det lägre oljepriset 
finns det utrymme för en expansiv finanspolitik. Till det räknar vi ändå med att Nor-
ges Bank genomför ytterligare styrräntesänkningar och kommer ned till noll nästa 
år. Styrräntan kommer att förbli mycket låg under många år och vi förväntar att 
ränteskillnaderna mellan Norge och viktiga handelspartners kommer att minska.  

De baltiska ländernas export till Ryssland kommer att fortsätta att krympa 
åtminstone på kort sikt. Hitintills har Baltikum stått emot den ryska recessionen 
relativt väl och framgångsrikt lyckats diversifierat sin export. En förväntad uppgång 
i extern efterfrågan under 2016-2017 kommer att ge ytterligare exportmöjligheter. 
Detta kommer också att ha en positiv inverkan på näringslivets investeringar. 
Användningen av EU-medel väntas gradvis öka i de baltiska ekonomierna, vilket 
ytterligare stimulerar investeringarna. Löneökningstakten är fortsatt relativt stark 
och kommer att ge stöd åt den privata konsumtionen, men är samtidigt högre än 
produktivitetstillväxten vilket försämrar konkurrenskraften. Jämfört med EU-
genomsnittet är de offentliga finanserna fortsatt starka. 

  
 
 
 
 

 

   

  

Swedbanks makroanalys 
Kontakta: Magnus Alvesson 
Ansvarig för makroekonomiska prognoser 
+46 (0)70 6103341 
 

 

10 november 2015 

Läs den viktiga informationen i slutet av det här dokumentet 



10 november 2015  Läs den viktiga informationen i slutet av det här dokumentet Sidan 2 av 16 

Swedbank Economic Outlook - Uppdatering  

 

Global ekonomi: Vad vi vet vi inte vet  
Oro för det faktiska tillståndet i den kinesiska konjunkturen har skapat osäkerhet hos 

ekonomiska beslutsfattare och förvirring på marknaderna. Det gav upphov till 

ytterligare penningpolitiska lättnader från centralbankernas sida, som nu dock delvis 

börjat återtas. Fed har tydligt signalerat att en höjning i december är att vänta medan 

ECB, Riksbanken och Norges Bank sannolikt kommer med ytterligare lättnader. Då 

Kina samtidigt förväntas fortsätta föra en expansiv penningpolitik blir världens 

viktigaste centralbanker osynkroniserade. Samtidigt tuffar den globala ekonomin på, 

stödd av en växande köpkraft i de utvecklade ekonomierna och av den expansiva 

penningpolitiken. Avvecklingen av obalanserna i tillväxtekonomierna kommer dock 

att hämma den globala ekonomiska aktiviteten samtidigt som amerikanska räntor, 

och dollarn, är på väg upp. Det vet vi. Vad vi inte vet är vilka konsekvenser detta får 

på marknaderna och den medelfristiga globala återhämtningen.  

De utvecklade ekonomierna dröjer med att lyfta  

Vi hade stora förväntningar att USA skulle leda de utvecklade ekonomierna och skapa 
uthållig tillväxt i den globala ekonomin under detta och nästa år men hittills har utvecklingen 
varit något av en besvikelse. Data från USA pekar åt olika håll. Å ena sidan försvagades 
sysselsättningsutvecklingen och löneutveckling under augusti och september, efter en tydlig 
rekyl under det andra kvartalet. Å andra sidan, var den inhemska efterfrågan alltjämt stark. 
Tillverkningsindustrin kämpar mot effekterna av en starkare dollar och en svag produktions-
tillväxt, sämre orderingång och stigande varulager. Samtidigt håller hushållskonsumtionen 
uppe tillväxten och den allra senaste arbetsmarknadsrapporten visade på en snabb 
förbättring i såväl sysselsättning som löneutveckling. En återhämtning på bostads-
marknaden ger stöd åt bostadsinvesteringarna vilket kompenserar för det tröga investerings-
klimatet, inte minst i energirelaterade sektorer. Den sammanlagda BNP-tillväxten under 
tredje kvartalet beräknas till 1,5 procent efter att 1,4 procent skalats av genom lager-
nedskrivningar. Den underliggande tillväxten framstår därför alltjämt som solid.  

Vi reviderar ned tillväxtprognosen marginellt för USA för nästa år till 3,0 procent, en nivå 
som ligger klart över den trendmässiga tillväxten, innan den sjunker till 2,8 procent för 2017. 
Vi räknar med att den inhemska efterfrågan driver tillväxten, med stöd av förbättrad arbets-
marknad, högre löner och lägre energipriser. Dessutom har ett nytt hot om nedstängning av 
den federala regeringen under sena 2015 avvärjts och det federala skuldtaket sköts fram 
t.o.m. mars 2017. I uppgörelsen ingick dessutom ytterligare utgiftsstimulanser på mot-
svarande 0,2 procent av BNP på årsbasis. Vi räknar med att inflationstrycket framöver förblir 
dämpat (med ett fortsatt svagt resursutnyttjande) men att Fed ändock kommer att höja 
räntan vid sitt decembermöte. Efter att Fed överraskande avstått från att höja styrräntan vid 
septembermötet var pressmeddelande efter oktobermötet mer hökaktigt. De internationella 
riskerna tonades ner och det kommande mötet i december nämndes uttryckligen som 
möjligt för en räntehöjning. Dock tonande Fed ner sin bedömning av den inhemska 
ekonomin och Fed:s kommunikationsstrategi har blivit otydligare med en blandning av 
ekonomiska data och kortsiktiga kalenderöverväganden. 

             
Trots påfrestningarna på Europa och EMU från greklandskrisen i somras och från 
flyktinginvandringen från krisområdena i Mellanöstern, så ser återhämtningen relativt stabil 
ut. Det gäller framförallt för tidigare krisdrabbade ekonomier som Spanien, och i mindre 
utsträckning Italien, som nu ser ett förbättrat tillväxtmomentum. Men läget i Grekland är 
alltjämt bräckligt och frågan om landet kan förbli i EMU kommer att aktualiseras när 
Grekland igen kommer att kräva en nominell skuldnedskrivning (något som stöds av IMF 
men som framförallt Tyskland motsätter sig). De stora migrantströmmarna från Syrien 

USA svajar… 

…och trycket ligger på 
EMU... 
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kommer också att i allt högre grad pröva den politiska sammanhållningen mellan och inom 
EU-länderna.  

Vi förutser att EMU:s ekonomi drivas av en förbättrad arbetsmarknad, låga energipriser och 
en expansiv penningpolitik. Den svaga euron har gett stöd åt exporten och vi förväntar oss 
en tillväxt runt 2 procent per år de närmaste två åren. Det är inte extraordinärt men klart en 
förbättring jämfört med de senaste årens utfall. Inte desto mindre oroar den låga inflationen 
och inflationsförväntningarna, och trycket neråt på priserna från den allt trögare kinesiska 
ekonomin växer. ECB har tydligt signalerat att fler penningpolitiska åtgärder är att vänta, och 
vi tror att ECB kommer att utvidga sitt tillgångsköpsprogram men att en räntesänkning inte 
är aktuell just nu.  

I Japan har tillväxten åter hamnat i negativt territorium under det andra kvartalet efter en 
stark återhämtning under det första. Den senaste tidens indikatorer tyder på att den svaga 
utvecklingen fortsätter under det tredje kvartalet; en utveckling som drivs av svaga tillväxt-
marknader och en svag inhemsk efterfrågan. Även om Japans centralbank avstod från 
penningpolitiska åtgärder vid sitt senaste möte, är det sannolikt att det kommer mer stimu-
lanser framgent. Utrymmet begränsas dock av ett ansträngt budgetläge och en stor offentlig 
skuldsättning. Istället bör fokus riktas mot strukturreformer för att öka arbetskraftsutbudet.   

Den finska tillväxten är svag och ekonomin lider av både struktur- och konjunkturproblem. 
Regeringen har ett tryck på sig att genomföra reformer som inte kan förväntas bli väl mot-
tagna av fackföreningarna och allmänheten. Sanktioner mot landets stora handelspartner 
Ryssland förbättrar inte de osäkra exportutsikterna och nedgången i industriproduktionen 
har fördjupats. Tillväxten förväntas dock öka, om än från låga nivåer efter tre år av negativ 
tillväxt. I Danmark ökar efterfrågan med stöd av låga räntor och fallande energipriser. En 
undervärderad valuta och en ökad efterfrågan från Tyskland och Storbritannien ger ytter-
ligare stöd. Men det finns en risk att fastighetsprisbubblan i Köpenhamn kommer tillbaka och 
att ekonomin som helhet är på väg mot överhettning. Den nya regeringen har antytt att 
finanspolitiken kommer att stramas åt under 2016. Vi förväntar oss en tillväxt på cirka 2 
procent de närmaste två åren, vilket är något lägre än vår prognos i augusti.  

Ett omvänt Kinasyndrom och andra tillväxtmarknadsbekymmer  

Sjuttiotalets episka film, Kinasyndromet, handlade om en härdsmälta som borrade sig 
igenom jorden och hotade skapa kaos i Kina. Idag gäller oron snarare den omvända, att 
svackan i den kinesiska ekonomin kommer att ha världsomspännande negativa ekonomiska 
konsekvenser. Vi bedömer dock att de kinesiska myndigheterna med en kombination av 
morot och piska gradvis kommer att kunna ombalansera sin tillväxtmodell. Vi räknar med att 
tillväxten försvagas, särskilt i den äldre industritunga delen av ekonomin. Å andra sidan 
håller hushållen upp konsumtionen, och huspriser och husförsäljningar stiger igen, delvis 
med stöd av penningpolitiska stimulanser. År av överinvesteringar har skapat en deflation på 
producentnivå som ger ett fortsatt nedåttryck på priserna, även globalt. Men vi förväntar oss 
ingen ytterligare signifikant försvagning av renminbin; Kinas nya valutapolitik syftar i första 
hand till att få med renminbin i IMF:s valutakorg. Det skulle hjälpa Kina att internationalisera 
sin valuta och minska beroendet av dollarn och amerikansk penningpolitik. Vi räknar med att 

renminbin stärks de närmaste månaderna för att därefter försvagas gradvis. 

Under 2015 har de finansiella villkoren för tillväxtmarknaderna blivit allt stramare, med 
stigande räntor, och fallande börser och valutakurser. En åtstramning av amerikansk 
penningpolitik skulle förstärka denna tendens. Även villkoren på de lokala finansiella mark-
naderna i har försämrats. Kreditefterfrågan sjunker och i synnerhet lånevillkoren för fastig-
hetsmarknaden och i den internationella marknaden har försämrats. Det ökar risken för en 
snabb tillväxtinbromsning som också får konsekvenser för resten av världen. 

      

En ombalansering som 
känns av i hela världen 

Motvind för våra nordiska 
grannar 

…och Japan 
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Många tillväxtekonomier är drabbade av stora obalanser, fallande råvarupriser, stort 
beroende av kinesisk efterfrågan och/eller politisk oro (och i vissa fall av alla faktorer). Det 
ekonomiska läget i Ryssland är fortsatt bekymmersamt. Ekonomiska sanktioner hämmar ut-
rikeshandeln och den svaga rubeln håller inflationen uppe, vilket minskar den inhemska kon-
sumtionen. Ekonomin behöver ytterligare räntesänkningar vilket är svårt med dagens svaga 
valutakurs. Rysslands internationella reserver har minskat och läget är värre än under 
finanskrisen. Brasiliens kreditbetyg sänktes till skräpnivå av Standard&Poors i september 
och den brasilianska realen föll följaktligen till en ny lägstanivå. Centralbanken har höjt sin 
styrräntenivå med 225 räntepunkter till 14,25 procent under 2015 för att bekämpa infla-
tionen. Regeringen tvingas dock till nya besparingar eftersom budgetunderskottet uppgår till 
10 procent av BNP. Indiens BNP-tillväxt på 7 procent under andra kvartalet var något av en 
besvikelse och generellt sett har den ekonomiska aktiviteten varit svag i Indien under 2015 
med en fallande exporttrend. Dock gynnas Indien av att vara en av de största råvaru-
importörerna då råvarupriserna fortsatt att falla. Vi har reviderat ner vår oljeprisprognos för 
2016 och 2017 med cirka 10 procent till 56 dollar respektive 63 dollar fatet. 

Mjuka centralbank dämpar konjunkturriskerna men ökar 
marknadsosäkerheten  

Med det senaste förändrade budskapet från Fed kommer fokus åter att riktas mot att de 
större centralbankerna drar i olika riktningar. Vi räknar med att Fed höjer styrräntan i 
december vilket framförallt bygger på den starka arbetsmarknadsutvecklingen den senaste 
månaden och på en relativt ljus bild av återhämtningen i den amerikanska ekonomin. Den 
inprisade sannolikheten för en höjning ligger nu på kring 70 procent. De flesta ekonomer 
räknar också med en höjning oavsett om de är eniga med beslutet. De amerikanska 
räntorna reagerade sysselsättningsrapporten genom att gå upp med närmare 15 punkter. 
Räntedifferensen mellan USA och Tyskland ökade till nästan samma nivå som i mars 2015. 
Vi räknar med en fortsatt ökad differens med effekter även på valutamarknaderna. Den 
amerikanska dollarn kan förväntas stiga i värde gentemot de flesta valutor under 2016 och 
nå 1,06 per EUR innan euron börjar återhämta sig andra halvåret 2016.  

                         

I augusti reviderade vi upp prognosen för den globala tillväxten men bedömde samtidigt att 
riskerna på nedsidan översteg de positiva (med en sannolikhet på 30 mot 10). Nu har några 
av de negativa riskerna delvis realiserats, nämligen en ökad osäkerhet om tillväxten i Kina 
och en svagare återhämtning i USA. Vi har därför skrivit ner tillväxtutsikterna för i år, samt 
något för de kommande två åren. Samtidigt har de kinesiska myndigheterna agerat kraftfullt 
för att minska riskerna för en snabb inbromsning vilket är positivt för den globala ekonomin. 
Men det finns alltjämt negativa risker. Att Fed börjar strama åt, även om det är i begränsad 
omfattning, kan öka trycket på tillväxtländerna och de med redan stora obalanser vars skuld 
är i utländsk valuta. I Europa är riskerna mestadels av politisk karaktär och hänför sig till 
Syrien, Turkiet och Grekland. Utvecklingen här kommer att vara ett test på om de euro-
peiska politiska ledarna kan behålla EU:s förmåga att agera i skarpa lägen. Det finns 
emellertid också positiva risker som i huvudsak är ekonomiska. Den ekonomiska styrkan 
hos de amerikanska och tyska hushållen, som följer på ett förbättrat arbetsmarknadsläge 
och lägre energipriser, kan ge en starkare efterfrågan än väntat och därmed öka den globala 
tillväxten. Sammanfattningsvis bedömer vi att de negativa riskerna fortsatt lutar åt det 
negativa hållet fast i något mindre omfattning än i augustiprognosen (25 procent mot 15 
procent, i förhållande till huvudscenariots 60 procent).  

  

Lägre tillväxt med mindre 
negativa risker 

Motvindar på 
tillväxtmarknaderna 
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Tabell 1. Ekonomiska effekter av flyktingströmmen

2016 2017

Hushållens konsumtion 1/
0.37 0.28

Offentlig konsumtion 1/
0.42 0.29

Bostadsinvesteringar 1/
0.05 0.02

Offentliga investeringar 1/
0.03 0.03

Importökning (avdrag) 1/
-0.17 -0.13

BNP 0.70 0.49

Sysselsättningsnivå 35000 50000

Arbetslöshet -1.1 -0.9

Löner 0.2 0.2

Inflation 0.2 0.2

Offentligt sparande (% av BNP) -0.9 -1.5

Reporäntan (bp) 25 25

1/ B idrag till BNP Källor: SCB och Swedbank

Sverige: Krispolitik i högkonjunktur 
Det svenska ekonomiska läget präglas i allt högre utsträckning av en starkare kon-

junkturutveckling samtidigt som det förs en mycket expansiv penningpolitik som 

vore det en djup ekonomisk kris. Divergensen förklaras av rädslan för deflation och 

för att en alltför stark svensk krona ska erodera svensk konkurrenskraft samtidigt 

som den inhemska ekonomin gynnas av fortsatt starka hushållsfinanser. Denna bipo-

laritet kommer att förstärkas under de kommande åren då det stora flyktingmottagan-

det leder till finanspolitiska stimulanser medan penningpolitiken eldar på med ytterli-

gare köp av statsobligationer. Vi reviderar upp svensk tillväxt till över 3 procent för 

perioden 2015-17. Priset är dock stigande obalanser och växande risker, inte minst på 

bostadsmarknaden. Men det som inte kan fortgå för evigt kommer att upphöra, och vi 

förväntar att Riksbanken kommer att börja strama åt tidigare än vad de själva förut-

ser. Frågan är om det sker i tid.  

Den svenska konjunkturförstärkningen har dämpats något under hösten efter en mycket 
positiv utveckling under det andra kvartalet då ekonomin växte med drygt 4 procent i upp-
räknad årstakt. Hushållskonsumtionen har utvecklats något svagare under sensommaren 
men vände upp igen i september. Utrikeshandeln under de första nio månaderna visar på ett 
överskott och överträffar, ett förvisso svagt, 2014. Det är framförallt exporten till Tyskland 
och USA som gått bra, men även försäljningen till Kina har ökat. Därtill har kronförsvag-
ningen sannolikt bidragit. Ur ett produktionsperspektiv är det framför allt industriproduktionen 
som visat på en positiv utveckling, inte minst insatsvaruindustrin. Tjänstesektorn har däre-
mot dämpats något, om än inköpschefsindex visar på fortsatt expansion. Även inköp-
chefsindex för tillverkningsindustrin pekar på tillväxt. Sentimentet i svensk ekonomi är starkt, 
framför allt inom industrin och byggsektorn, medan hushållen har blivit något mer försiktiga. 
Sammataget förväntar vi att tillväxten för helåret 2015 landar på 3,2 procent efter att ha 
dämpats något under årets andra hälft (3 procent i uppräknad årstakt).  

Den stora ökningen av flyktinginvandringen kommer att sätta tydliga avtryck i svensk eko-
nomi och politik under många år framöver. Under de kommande två åren beräknar vi att 
migrationen direkt och indirekt leder till att svensk tillväxt blir ½ till ¾ procentenheter högre 
än den annars skulle blivit (se Makrofokus: ”Flyktingströmmen ger tillväxtskjuts”, 10 novem-
ber 2015). Det är framförallt ökad konsumtion, både privat och offentlig, som drar upp den 
inhemska efterfrågan och därmed tillväxten i svensk ekonomi. Detta kommer sannolikt om-
fördelning av biståndsbudgeten och besparingar, men framförallt väntas den statliga upplå-
ningen stiga. De större budgetunderskotten för 2016 och 2017 leder till en ökad finans-
politisk stimulans av ekonomin. Detta medför stigande sysselsättning (lägre arbetslöshet), 
högre löner och en något högre inflation. Penningpolitiken avlastas (något vi tidigare efter-
lyst men inte förutsett i denna form). Vi förväntar att Riksbanken inte kommer att genomföra 
mer penningpolitiska stimulanser under prognosperioden, utöver de redan annonserade till-
gångsköpen på 65 miljarder kronor under våren. Istället bedömer vi att Riksbanken kommer 
att höja styrräntan redan under senhösten 2016, vilket är tidigare än vad deras egen repo-
räntebana visar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
Läget i den globala ekonomin är ur ett svenskt perspektiv är mer dämpat jämfört med vår 
augustiprognos med riskerna övervägande på den negativa sidan. Vi har reviderat ned den 
globala tillväxtprognosen något, men framförallt är tillväxtutsikterna osäkra i viktiga handels-
partners som Norge, EMU och Kina. Bilden av en återhämtning i den svenska exporten 
kvarstår men exporttillväxten väntas bli långsammare än vad vi förutsåg i augustiprognosen. 
En lägre tillväxttakt i tillväxtekonomierna och minskad världshandelstillväxt påverkar de 
svenska volymmarknaderna, inte minst de nordiska, och vi reviderar ned den totala efter-
frågan för svenska exportföretag. Råvaruprisfallet och produktionsneddragningar i den glo-

God fart i svensk ekonomi 
under 2015 

Migrationen leder till en 
betydande upprevidering av 
tillväxtprognosen 

 

Minskat tillväxtbidrag från 
utrikeshandeln 
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bala råvaruindustrin dämpar exporten både direkt och indirekt. En mindre fördelaktig kon-
kurrenskraftsituation förutses under 2016-2017 via en starkare krona och högre enhets-
arbetskostnader jämfört med de föregående två åren. Sammantaget räknar vi med att den 
totala exporten stiger med 3,9 procent i år följt av 4,8 procent 2016 och 4,6 procent 2017. 

Den inhemska efterfrågan förutses vara solid även utan bidraget från den stora migrations-
ökningen. Bristen på bostäder eldar på investeringarna och investeringsprognosen för 2015-
2017 har reviderats upp jämfört med augusti. Näringslivets investeringar exklusive bostäder 
drivs av ökade investeringar i tjänstersektorn medan investeringarna i industrin är dämpad i 
spåren av den osäkrare globala konjunkturen och måttlig exporttillväxt. Arbetsmarknaden 
har utvecklats starkare än förväntat och arbetsmarknadsindikatorer, såsom nyanmälda le-
diga platser och anställningsplanerna enligt KI-barometern och PMI, är positiva och pekar 
på en god sysselsättningsökning under de närmaste kvartalen. Detta stärker hushållens in-
komstutveckling och tillsammans med effekterna från migrationsökningen innebär det att vi 
reviderar upp prognosen för privatkonsumtionen för åren 2016-17 ordentligt; från runt 2,5 
procent i augustiprognosen till över 3 procent per år. Sparandet sjunker, men endast margi-
nellt och ligger kvar på höga nivåer. Det visar på en fortsatt stor försiktighet hos hushållen. 
De största riskerna är utvecklingen på bostadsmarknaden och att sentimentet viker till följd 
av oförutseda förändringar av skatter, lånevillkor och den politiska stabiliteten.  

Den bättre än förväntade tillväxten i svensk ekonomi innebär att inflationstrycket ökar och att 
den svenska kronan stärks något mer än vad vi förutsåg i augustiprognosen. Starkare in-
hemsk efterfrågan, uppjusterad löneprognos och ett högre resursutnyttjande är under-
liggande faktorer som ger något högre inflationstryck, och vi förväntar att inflationen exklu-
sive räntekostnader når upp till målet om 2 procent under andra halvåret 2016. Det innebär 
att Riksbanken inleder normaliseringen av penningpolitiken redan då. Därefter förutser vi en 
något mer aggressiv höjningscykel än Riksbankens egen prognos. I slutet av 2017 förväntas 
styrräntan ligga på 0,50 procent. Det innebär att även den svenska kronan blir något star-
kare än vad Riksbankens prognos visar. 

Finanspolitiken och det politiska läget kommer i allt högre grad att hamna i fokus under de 
kommande åren. Den mer expansiva finanspolitiken lättar trycket något på Riksbanken 
genom den direkta effekten på den inhemska efterfrågan. Budgetunderskottet förväntas 
stiga ordentligt de kommande åren utan att utgöra ett hot mot de svenska offentliga finan-
serna. Statskulden förväntas sjunka som andel av BNP. Flyktingsituationen kommer dock att 
pressa såväl regering som opposition och regeringskris, och extraval kan inte ute-slutas. 
Svaga regeringar har oftast lett till minskad finanspolitisk disciplin och den politiska risken i 
Sverige har ökat.  

Växande politisk instabilitet, starkt pådrivande ekonomiska stimulanser i kombination med 
en osäker omvärldsutveckling gör att marknadsutvecklingen blir mycket svårförutsägbar. 
Riksbanken har aviserat ytterligare köp av statsobligationer för motsvarande 65 miljarder 
kronor och det innebär att av den utestående stocken kommer Riksbanken i sommar att 
inneha uppemot 35 procent. Syftet är att pressa ned räntorna i Sverige, men om likviditen 
upplevs som hotad kommer viljan hos många innehavare att släppa statsobligationer att 
minska. Det kan pressa ränteläget ytterligare. Risken för likviditetsbrist kan emellertid 
komma att motverkas av att Riksgäldskontoret sannolikt kommer att behöva revidera upp 
sin prognos för statens lånebehov, där ökade emissionsvolymer i sig ger ett uppåttryck på 
långa räntor. Vi förväntar inte att Riksbanken kommer att göra mer utöver redan aviserade 
åtgärder. Prissättningen av bostadsobligationer och andra tillgångsslag kan därför komma 
revideras med uppåttryck på räntorna även här. Lägg därtill den osäkerhet som präglar det 
internationella ränteläget där den amerikanska centralbanken kommer att höja styrräntan 
relativt snart. Amerikanska räntor har redan stigit och drivit på även svenska och europe-
iska. I denna miljö med motstridiga krafter blir tillgångsprisutvecklingen mycket osäker, men 
vår grundsyn är ett fortsatt uppåttryck på räntor, såväl på korta som på långa löptider. Vi 
räknar med ett brett uppställ på mellan knappt 100 till 150 punkter de kommande två åren. 
Det kommer att ge avtryck på både aktie- och bostadsmarknaden. 
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Norway: Slowdown continues 
Growth in the Norwegian mainland economy continues to slow, in line with our expectations. 
According to Norges Bank’s regional network, growth has declined to a rate of only 0.2%, as 
confirmed by actual growth in the second quarter, and is expected to be close to zero in the 
coming months. The main weakness is still concentrated in oil-related manufacturing, which 
is contracting at a rate of 5%, and the decline is set to continue. However, there are signs 
that the slowdown is spreading to the rest of the economy, and we expect to see more of it 
over the coming year. 

The labor market has been deteriorating for some time. Unemployment keeps climbing rap-
idly, according to AKU (the Labour Force Survey), and the rate has already passed Norges 
Bank’s projected peak of 4.5% for 2016. Registered unemployment has risen by less overall, 
but markedly faster over the past two months. Thus far, the increase remains concentrated 
in oil-related regions and professions. In other parts of the country, the unemployment rate 
remains flat. However, all indicators point to weak labour demand, including few vacancies, 
weak employment survey results, and slow wage growth. 

More signs of a slowdown in household demand are appearing. Retail sales have fallen for 
two consecutive months, and house price growth is slowing. Even though monthly data are 
too volatile to draw a firm conclusion, we believe household demand is on a weaker trend. 
The outlook remains poor, as consumer confidence has fallen sharply to low levels and real 
wage growth has stopped, indicating that consumption growth could slow significantly. The 
major macro risk is now a slowdown in household demand, which is the main driver of do-
mestic demand.  

Fortunately, the government can afford an expansionary fiscal stance despite lower oil 
prices, thanks to a plentiful petroleum fund. The fiscal impulse (increase in the non-oil 
deficit) of 0.7% of Mainland GDP in 2016 is considerable and appropriate given the state of 
the economy, but it will not be enough to prevent a recession if households decide to tighten 
their belts. 

In response to the economic slowdown, Norges Bank has lowered the main policy rate from 
1.5% last autumn to 0.75% now. The bank’s projections indicate that a further rate cut to 
0.5% in 2016 is likely, and this has been priced in financial markets. Relative to these pro-
jections, we believe most risks are on the downside, not only due to a slowdown in house-
hold demand but also because it may take longer than previously assumed for businesses 
to respond to the weaker krone. We therefore expect more rate cuts from Norges Bank, and 
we expect to see the main policy rate at zero next year. We see potential for many years of 
very low interest rates in Norway, and we believe that the rate difference between Norway 
and its trading partners is too high and will fall. 

Even though Norges Bank has cut interest rates several times, it remains concerned about 
financial imbalances in the household sector and, increasingly, in commercial real estate. If 
the financial stability concerns were not present, the key policy rate would most likely be at 
zero already, according to the bank’s own calculations. Growth in house prices is about to 
decline, but household credit growth has been maintained. Banks recently reported that, this 
summer, they tightened credit conditions for households, partly as a result of the govern-
ment’s new mortgage regulations. However, it may take some time before we see the full 
effects of the tightening on household borrowing. Banks now plan to tighten credit standards 
for firms as well, due to the weaker outlook and the higher capital requirements. 
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Estonia: Better-balanced economy ahead 
We have revised Estonian GDP growth downwards to 1.6% for this year, primarily due 
to the more-than-expected decrease in exports and investments in 2015. Private con-
sumption continues to contribute the most to the growth. Stimulated by the expected 
improvement of foreign demand, GDP growth will accelerate to 2.6% in 2016 and to 
2.8% in 2017. 

Export growth, which started to slow already in the beginning of the year, contracted further 
in the third quarter. The decrease in the exports of, in addition to electronic products, elec-
tricity, refined shale oil products, and ferrous metals has had the largest negative impact. 
The decline of exports to Russia appears to have bottomed out. Whereas the Russian mar-
ket contributed the most to the decline in the first half of this year, exports of goods to the 
Latvian and the US markets have recently worsened even more. At the same time, exports 
to several European markets, especially to Norway, the UK, the Netherlands, and Germany, 
have either increased or sustained their moderate growth. Despite the expected easing of 
the recession in Russia next year, the rouble is expected to depreciate, and sanctions will 
remain in force. This is expected to continue squeezing import demand on this market next 
year. Meanwhile, the higher base level effect of electronics from the second half of 2014 will 
fade in the beginning of next year, creating a positive effect on total exports. Although the 
expected improvement of economic conditions for Estonia’s main export partners in 2016 
should increase foreign demand, the recovery of export growth is expected to remain rela-
tively modest. 

Due to the worsened situation in exports, the contraction of production volume and turnover 
of the Estonian industrial sector have deepened. In addition, business sector investments 
have decreased already four quarters in a row and their share in GDP has dropped to the 
lowest level of the last 20 years (excluding 2009-2010). At the same time, it’s a positive that 
the shares of machinery and equipment and R&D have increased. Still, this has not yet 
contributed to productivity growth. The increase in imported capital goods in the first half of 
this year refers—with a delay time--to the improvement of capital investments. The expected 
improvement of foreign demand in 2016 will increase the need for more investments in the 
business sector (its credit portfolio is growing). 

In 2016-2017, employment is expected to fall because of a lower supply and demand of 
labour. Employment is expected to decline in a few export-related sectors, which have been 
struggling with low demand. A state reform will reduce labour in the public sector. A reduc-
tion in the number of public workers and the reorganisation of the social benefits system of 
the disabled (forcing them to find jobs) will lift the number of the unemployed, at least tempo-
rarily. Registered unemployment figures started to increase in the third quarter of this year. 

Wage growth will remain fast as the lack of suitable labour remains a concern. An agreed 
10% increase in the minimum wage in 2016 and again in 2017 will also have an impact. The 
growth of wages in real terms will slow in 2016 compared with 2015 as prices will start grow-
ing and labour taxes will be lowered less than this year. A rise in pensions, children’s allow-
ances, and other social benefits will further support private consumption.  

Consumer price growth is expected to accelerate in 2016 and 2017. Inflation will be pushed 
higher by a modest increase in commodity prices globally, which will lift motor fuels and 
heating prices in Estonia. A cheaper euro against the US dollar will gradually raise import 
prices next year. An increase in excise taxes in 2016-2017 and a higher value-added tax for 
hotels in 2017 will also have a positive effect on prices. Strong wage growth will lift the pric-
es of services. 
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Latvia: Exporters need to gear up 
GDP growth will be mostly consumption driven this year, owing to continued wage 
growth and weak inflation. Export growth has slowed due to fragile external demand, 
while investment growth seems to be starting to pick up despite geopolitical uncer-
tainty and still-delayed EU funds inflows. In 2016-2017, a swifter investment and ex-
port growth is expected, as external demand gradually speeds up.  

There have been quite a few revisions in historical GDP data series, some of which have 
also changed the base effects for this year. Although the story for 2014 and the first half of 
2015 remains the same (2.4% and 2.3% growth, respectively), there have been some twists 
here and there. Annual GDP growth accelerated in the second quarter of 2015 to 2.7% from 
1.8% in the first one, owing to robust consumption and a pickup in investments. The flash 
estimate suggests that growth again slowed to 2.5% in the third quarter. We forecast 2.4% 
growth this year, picking up to 3.3% in 2016 and 3% in 2017. 

Data revisions suggest that export volume growth did slow in the second quarter to 0.8% in 
annual terms after a very strong beginning of the year. The third quarter might have been 
even weaker; however, overall export performance is holding up relatively well. Exports to 
Russia continue to fall big time, but risks of reducing the freight transit through Latvian rail-
way and ports have diminished. The fall in Russian exports is compensated for by exports to 
the EU, China, the US, and some African and CIS countries. We expect a somewhat weaker 
second half of the year for exports than the first one, but still growth. In the autumn growth 
will be supported by exceptional grain crops. With the global outlook improving, a more swift 
export growth is forecast for 2016-2017. 

One of the worries, though, is that the Latvian export market shares that had been rising 
rapidly in Europe during 2010-2012 were flat for the last couple of years and have even 
started inching down this year. This hints that competitiveness problems – about which we 
have repeatedly warned – might start building up again.1 Unit labour costs are rising, since 
wage growth keeps outpacing productivity. In order to boost exports and market shares, 
exporters need to change gears, i.e., develop new products with higher value added. Mean-
while, strong wage growth and no inflation (due to cheaper commodities) are supporting 
robust household consumption growth, which nevertheless remains rather cautious, i.e., 
somewhat slower than income growth.  

The slow productivity growth calls for more investment. It seems that investment activity has 
started to recover; credit demand and new lending have also been growing this year. Yet, it 
might well be a temporary hike. Businesses are still cautious and would like to see more 
stable demand growth before investing in capacity expansion. So far, they are mostly focus-
sing on increasing effectiveness, investing mostly in new machinery and equipment, which is 
also seen in the import figures. Many businesses are looking forward to the EU funds from 
the current planning period. However, even though nearly two years have passed since the 
beginning of the period, none of the programs for entrepreneurs have been announced so 
far (with the exception of agriculture and road maintenance) – the administrative framework 
is still being developed by the authorities. 

The 2016 government budget should be passed in parliament by the end of November. 
While its macro assumptions are largely realistic, the announced tax revenue-boosting 
measures are, unfortunately, patchy and insufficient to sustainably keep raising the share of 
tax revenues in GDP to be able to increase spending on such priorities as defence, 
healthcare and education. Hence, without further adjustments, the budget deficit next year is 
likely to be higher than the planned 1% of GDP. 

I.  

  

                                                           
1 See our recent newsletter here for more details. 
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http://www.swedbank-research.com/english/latvian_economy/2015/october/index.csp
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Lithuania: Widening trade and current 
account deficits 
As expected, economic growth strengthened in the third quarter on the back of 
strong household consumption growth. Despite weak exports, the labour market 
remained almost unscathed, and accelerating wage growth should support further 
domestic demand growth. However, the foreign trade deficit next year and in 2017 will 
farther widen despite recovering export growth. Wage growth will continue outpacing 
productivity growth, and competitiveness challenges will have to be addressed. 

As expected, economic growth bottomed out in the first half of this year and accelerated in 
the third quarter – annual GDP growth increased to 1.8%. Exports were still dragging the 
economy down due to rapidly shrinking exports to Russia and falling exports of refined pe-
troleum products. Exports of Lithuanian-origin goods, except for exports to Russia and ex-
ports of refined petroleum products, were higher by 9.3% in the third quarter than a year 
ago. However, domestic demand, especially household consumption, remained strong due 
to the rapidly rising real wage bill. Annual retail trade growth accelerated to 6.0% in the third 
quarter. Investment growth probably weakened in the third quarter, but it increased rapidly in 
the first half of this year. Therefore, we keep our GDP forecast unchanged – the economy 
will expand by 1.8% this year before accelerating to 3.3% in 2016 and coming back to its 
potential growth of around 3% in 2017. 

We expect economic growth to continue strengthening, due to recovering export growth, as 
the negative impact from Russia will fade away; also, many companies have diversified 
towards more stable markets in the EU.  Higher absorption of EU structural support should 
contribute to investment growth, as companies have both sufficient reason and means for 
higher investments.  Household consumption should remain strong as problems in the East-
ern export markets did not reverse the positive development in the labour market.  

Employment growth remained rapid in the first half of this year, and job vacancies continued 
increasing in the third quarter as well. However, due to the high skills mismatch in the labour 
market, the fall in unemployment rate will slow. In October, registered unemployment in-
creased in a month by 0.2 percentage points to 8.3% and was at the same level as a year 
ago. Nevertheless, wage pressures most likely will continue building up due to high structur-
al unemployment. Consumption will be supported by the government’s plans to further in-
crease the minimum wage and nontaxable income threshold. 

The rather strong domestic demand and labour market contributed to the better-than-
expected public sector balance. During the first nine months of this year, national budget 
revenues exceeded the plan by 2.0% and were 7.6% higher than a year ago – this was also 
a clear sign that the shadow economy has shrunk somewhat. This is also indicated in the 
number of smuggled cigarettes – their share fell from 29% last year to 20% in 2015 (the 
Nielsen “empty “pack survey). 

Rising domestic demand and weak exports will push the foreign trade balance into negative 
territory this year after three years of foreign trade surplus. The current account balance is 
expected to continue worsening throughout the forecast period; this mainly reflects an ex-
cess of imports over exports. Rapidly rising wages are posing challenges to the competitive-
ness of Lithuanian exporters, as wages have been rising faster than productivity for a few 
years now and companies have seemed to underinvest during the post-crisis period. When 
wage growth started outpacing productivity, Lithuania started losing its markets shares in the 
EU – its main export market. This trend will not be reversed unless companies invest in 
efficiency and the development of their brands; meanwhile, the government should continue 
implementing essential structural reforms, not least in education and labour market regula-
tion. 
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Forecast tables  
I. Global Outlook 

 

 

  

Swedbank’s global GDP forecast 
1/ 

(annual percentage change)

USA 2.4 2.5 (2.5) 3.0 (3.1) 2.8 (2.6)

EMU countries 0.9 1.5 (1.3) 1.9 (1.9) 1.8 (1.8)

Germany 1.6 1.6 (1.7) 1.8 (1.9) 1.6 (1.6)

France 0.2 1.1 (1.1) 1.9 (1.9) 1.7 (1.7)

Italy -0.4 0.7 (0.6) 1.4 (1.4) 1.4 (1.4)

Spain 1.4 3.2 (3.2) 3.0 (2.9) 2.4 (2.4)

Finland -0.4 0.1  (-0.3) 0.5 (0.5) 1.0 (1.0)

UK 2.9 2.4 (2.6) 2.3 (2.5) 2.1 (2.1)

Denmark 1.1 1.9 (2.0) 2.2 (2.3) 1.9 (2.0)

Norw ay 2.3 1.1 (1.3) 1.1 (1.4) 2.2 (2.3)

Japan -0.1 0.6 (0.7) 1.1 (1.1) 0.7 (0.8)

China 7.5 6.8 (6.9) 6.6 (6.6) 6.3 (6.3)

India 7.1 7.6 (7.3) 7.5 (7.4) 7.7 (7.3)

Brazil 0.2 -3.1  (-1.8) -2.3  (-0.6) 0.4 (0.3)

Russia 0.6 -4.5  (-4.8) -2.0  (-2.0) 1.5 (1.5)

Global GDP in PPP 2/ 3.4 3.1 (3.2) 3.6 (3.8) 3.8 (3.9)

1/ August 2015 f orecasts in parenthesis. 

2/ World Bank weights (rev ised 2014). Sources: IMF and Swedbank.

2015f2014 2016f 2017f

Interest and exchange rate assumptions, %

Outcome Forecast

2015 2015 2016 2016 2017 2017

6-Nov   31 Dec  30 Jun  31 Dec  30 Jun  31 Dec

Policy rates

   Federal Reserve, USA 0.25 0.50 0.75 1.25 1.75 2.25

   European Central Bank 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.25

   Bank of England 0.50 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50

   Norges Bank 0.75 0.50 0.00 0.00 0.25 0.50

   Bank of Japan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

Government bond rates

Germany 2y -0.3 -0.3 -0.1 0.1 0.3 0.7

Germany 10y 0.7 0.6 0.8 1.0 1.4 1.9

US 2y 0.9 0.9 1.2 1.8 2.4 2.8

US 10y 2.3 2.3 2.6 3.0 3.5 3.8

Exchange rates

   EUR/USD 1.09 1.08 1.06 1.08 1.12 1.15

   USD/CNY 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8

   EUR/NOK 9.53 9.39 9.34 8.91 8.74 8.61

   USD/JPY 122 122 123 125 123 122

   EUR/GBP 0.72 0.72 0.70 0.68 0.70 0.70

   USD/RUB 65 67 75 80 75 70

Sources: Reuters Ecowin and Swedbank.
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II. The Swedish Outlook 

 

 

 

  

Key Economic indicators, 2014-2017 
1/

2014 2015f 2016f 2017f

Real GDP (calendar adjusted) 2.5 3.2 3.3 3.6

Industrial production -0.8 2.5 3.5 4.0

CPI index, average -0.2 0.0 1.3 2.3

CPI, end of period -0.3 0.3 2.1 2.4

CPIF, average 2/ 0.5 0.9 1.8 1.9

CPIF, end of period 0.5 1.2 2.1 1.8

Labour force (15-74) 1.3 0.7 0.8 1.3

Unemployment rate (15-74), % of labor force 7.9 7.3 6.5 6.4

Employment (15-74) 1.4 1.3 1.7 1.5

Nominal hourly w age w hole economy, average 2.9 2.5 3.2 3.3

Savings ratio (households), % 15.3 15.7 15.9 16.5

Real disposable income (households) 2.2 3.2 3.4 3.6

Current account balance, % of GDP 6.0 6.1 5.6 5.3

General government budget balance, % of GDP 2/ -1.7 -1.1 -1.3 -1.4

General government debt, % of GDP 40.6 39.2 38.6 38.1

1/ Annual percentage growth, unless otherwise indicated.

2/ As measured by general government net lending.

Sources: Statistics Sweden and Swedbank

Swedbank's GDP Forecast - Sweden

Changes in volume, %

Households' consumption expenditure 2.2 2.5 (2.5) 3.2 (2.4) 2.9 (2.3)

Government consumption expenditure 1.6 2.2 (2.3) 3.9 (2.4) 3.4 (2.3)

Gross f ixed capital formation 7.6 4.9 (3.9) 5.5 (5.7) 5.6 (5.5)

  private, excl. housing 6.1 3.6 (2.3) 4.4 (5.2) 5.4 (5.5)

  public 2.4 2.8 (1.8) 5.7 (4.9) 4.5 (3.9)

  housing 19.8 12.4 (11.9) 9.4 (8.2) 7.2 (6.7)

Change in inventories  1/ 0.1 -0.1  (-0.1) 0.0  (-0.0) 0.0 (0.0)

Exports, goods and services 3.5 3.9 (4.0) 4.8 (5.0) 4.6 (4.6)

Imports, goods and services 6.3 2.6 (3.2) 6.2 (5.7) 5.4 (5.0)

GDP 2.3 3.4 (3.1) 3.5 (2.9) 3.4 (3.0)

GDP, calendar adjusted 2.5 3.2 (2.8) 3.3 (2.7) 3.6 (3.2)

Domestic demand 1/ 3.1 2.9 (2.7) 3.8 (3.0) 3.6 (3.0)

Net exports 1/
-0.9 0.7 (0.5) -0.4  (-0.1) -0.2  (-0.0)

1/ Contribution to GDP growth. Sources: Statistics Sweden and Swedbank

August 2015 forecast in parenthesis.

    2015f2014 2017f2016f

Interest and exchange rate assumptions

Outcome Forecast

2015 2015 2016 2016 2017 2017

06-nov  31 Dec   30 Jun   31 Dec   30 Jun   31 Dec

Interest rates (%)

   Policy rate -0.35 -0.35 -0.35 -0.25 0.00 0.50

   10-yr. gvt bond 0.85 0.75 1.00 1.30 1.70 2.25

Exchange rates

   EUR/SEK 9.40 9.20 9.15 9.00 9.00 8.95

   USD/SEK 8.64 8.52 8.71 8.41 8.04 7.78

   KIX (SEK) 1/
112.8 109.8 109.7 107.5 106.6 105.8

1/ Total competitiveness weights. Trade-weighted exchange rate index for SEK.

Sources: Reuters Ecowin and Swedbank
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III. The Estonian Outlook 

 

 

 

IV. The Latvian Outlook 

 

 

 

  

ESTONIA: Key economic indicators, 2014-2017 
1/

2014

Real GDP grow th, % 2.9 1.6 (1.9) 2.6 (2.8) 2.8 (2.8)

Household consumption 3.5 5.2 (3.9) 4.0 (3.4) 3.5 (3.3)

Government consumption 3.0 1.5 (1.5) 1.5 (2.0) 2.5 (2.5)

Gross f ixed capital formation -1.8 -3.5  (-0.5) 3.0 (4.0) 5.0 (5.5)

Exports of goods and services 1.8 -1.5 (0.0) 2.5 (3.5) 4.0 (4.0)

Imports of goods and services 1.4 -2.0  (-0.5) 3.5 (4.0) 5.0 (5.0)

Consumer price grow th, % -0.1 -0.4  (-0.2) 1.6 (1.9) 2.5 (2.5)

Unemployment rate, % 2/ 7.4 6.6 (6.6) 6.9 (6.7) 6.8 (6.8)

Real net monthly w age grow th, % 5.7 7.4 (6.7) 4.3 (4.6) 3.7 (3.7)

Nominal GDP, billion euro 20.0 20.6 (20.4) 21.6 (21.5) 22.9 (22.7)

Exports of goods and services (nominal), % grow th 1.4 -3.0  (-0.8) 1.9 (3.3) 4.4 (4.5)

Imports of goods and services  (nominal), % grow th 0.0 -3.4  (-1.5) 3.0 (3.5) 5.5 (5.5)

Balance of goods and services, % of GDP 3.4 3.4 (3.0) 2.5 (2.9) 1.7 (2.1)

Current account balance, % of GDP 1.0 2.2 (0.4) 0.7 (0.1) -0.2  (-0.8)

Current and capital account balance, % of GDP 3.1 5.6 (2.0) 2.8 (1.6) 0.9  (-0.2)

FDI inflow , % of GDP 5.9 -1.9 (3.9) 4.6 (4.7) 4.4 (4.4)

Gross external debt, % of GDP 94.7 89.7 (92.4) 84.5 (87.4) 80.1 (83.4)

General government budget balance, % of GDP 3/ 0.7 0.3  (-0.5) -0.2  (-0.2) 0.0  (-0.1)

General government debt, % of GDP 10.4 10.0 (10.2) 9.7 (10.0) 9.4 (9.7)

1/ August 2015 f orecast in parenthesis

2/ According to Labour f orce surv ey

3/ According to Maastricht criterion

2015f 2016f 2017f

LATVIA: Key economic indicators, 2014-2017 
1/

2014

Real GDP grow th, % 2.4 2.4 (2.1) 3.3 (3.3) 3.0 (3.0)

Household consumption 2.3 2.8 (3.0) 4.0 (4.0) 3.5 (3.5)

Government consumption 4.9 2.1 (1.7) 1.6 (1.5) 2.3 (2.3)

Gross f ixed capital formation 0.5 1.5 (0.0) 7.0 (9.0) 10.0 (10.0)

Exports of goods and services 3.1 1.8 (2.3) 4.0 (4.0) 4.0 (4.0)

Imports of goods and services 0.8 2.3 (2.1) 6.0 (6.7) 6.8 (6.8)

Consumer price grow th, % 0.6 0.3 (0.5) 1.5 (2.0) 2.3 (2.3)

Unemployment rate, % 2/ 10.8 9.9 (9.9) 9.2 (9.2) 8.3 (8.3)

Real net monthly w age grow th, % 7.9 6.7 (5.5) 4.1 (3.6) 3.6 (3.6)

Nominal GDP, billion euro 23.6 24.5 (24.9) 25.8 (26.3) 27.3 (27.8)

Exports of goods and services (nominal), % grow th 2.3 2.5 (2.1) 5.7 (5.7) 5.0 (5.0)

Imports of goods and services  (nominal), % grow th 0.6 2.3 (2.1) 7.6 (8.3) 7.9 (7.9)

Balance of goods and services, % of GDP -2.2 -2.1  (-2.8) -3.2  (-4.3) -4.9  (-5.9)

Current account balance, % of GDP -2.0 -1.4  (-2.2) -2.7  (-3.8) -4.1  (-5.2)

Current and capital account balance, % of GDP 1.2 1.7 (0.8) -0.1  (-1.3) -1.4  (-2.6)

FDI inflow , % of GDP 1.9 2.9 (2.6) 3.1 (3.0) 3.1 (3.1)

Gross external debt, % of GDP 141.5 139.1 (142.2) 135.3 (138.9) 132.4 (137.1)

General government budget balance, % of GDP 3/ -1.6 -1.6  (-1.6) -1.2  (-1.1) -0.9  (-1.0)

General government debt, % of GDP 40.8 37.5 (37.0) 37.1 (36.1) 36.4 (35.2)

1/ August 2015 f orecast in parenthesis

2/ According to Labour f orce surv ey

3/ According to Maastricht criterion

2015f 2016f 2017f
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V. The Lithuanian Outlook 

 

 

 

 

 

 

 

LITHUANIA: Key economic indicators, 2014-2017 
1/

2014

Real GDP grow th, % 3.0 1.8 (1.8) 3.3 (3.3) 3.0 (3.0)

Household consumption 4.2 5.0 (4.3) 4.5 (4.5) 3.8 (3.8)

Government consumption 0.4 1.5 (1.5) 2.5 (2.0) 1.5 (1.5)

Gross f ixed capital formation 7.0 6.5 (2.0) 7.0 (7.0) 6.0 (6.0)

Exports of goods and services 3.3 0.0  (-1.0) 4.0 (6.0) 5.0 (5.0)

Imports of goods and services 3.2 6.0 (3.0) 5.5 (7.0) 6.5 (6.5)

Consumer price grow th, % 0.1 -0.8  (-0.8) 2.5 (2.5) 3.0 (3.0)

Unemployment rate, % 2/
10.7 9.3 (9.3) 8.1 (8.3) 7.5 (7.8)

Real net monthly w age grow th, % 5.1 5.5 (5.5) 4.3 (4.0) 2.8 (2.8)

Nominal GDP, billion euro 36.4 37.0 (36.9) 39.1 (39.0) 41.5 (41.4)

Exports of goods and services (nominal), % grow th 0.7 -3.0  (-3.0) 7.0 (7.5) 8.0 (8.5)

Imports of goods and services  (nominal), % grow th -0.2 1.0 (0.5) 8.0 (8.5) 9.0 (9.0)

Balance of goods and services, % of GDP 1.9 -1.3  (-2.7) -2.0  (-3.5) -2.8  (-4.0)

Current account balance, % of GDP 3.6 -2.6  (-3.5) -2.8  (-4.3) -3.5  (-4.7)

Current and capital account balance, % of GDP 6.3 -0.2  (-0.7) -0.3  (-1.3) -0.8  (-1.9)

FDI inflow , % of GDP 0.7 1.0 (1.5) 1.5 (2.0) 2.0 (2.0)

Gross external debt, % of GDP 70.6 71.3 (68.2) 68.7 (65.8) 66.0 (66.0)

General government budget balance, % of GDP 3/
-0.7 -1.0  (-1.4) -1.5  (-1.1) -0.2  (-0.2)

General government debt, % of GDP 40.7 43.0 (43.0) 40.7 (38.1) 42.0 (40.0)

1/ August 2015 f orecast in parenthesis

2/ According to Labour f orce surv ey .

3/ According to Maastricht criterion.

2015f 2016f 2017f
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Generell ansvarsfriskrivning 
 
Detta dokument har sammanställts av analytiker på Swedbank 
Makroanalys, en del av Swedbank Analys som tillhör Large Cor-
porates & Institutions (LC&I) makroavdelning. Makroavdelningen 
består av analys-avdelningar i Estland, Lettland, Litauen, Norge 
och Sverige, och de är ansvariga för att förbereda rapportering 
om den ekonomiska utvecklingen på globala och hemmamark-
nader.  
 
Analytikern intygar 
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och värdepapper som de täcker. Detta oavsett om det kan finnas 
sådana intressekonflikter som det refereras till nedan.  
 
Analyserna är självständiga och baseras endast på publik till-
gänglig information.  
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Detta dokument har sammanställts av makroavdelningens analy-
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bank AB står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.  
 
Distributörerna har inte rätt att göra några ändringar i dokumentet 
innan distribution. 
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fors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndig-
het (Finanssivalvonta). 
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tilsynet). 
 
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står 
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I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står 
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I Lettland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står 
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I USA distribueras dokumentet av Swedbank First Securities LLC 
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institutionella investerare i USA som får detta dokument och som 
önskar utföra en transaktion i något värdepapper som nämns i 
rapporten, ska endast göra detta via Swedbank First. Swedbank 
First är en USA-baserad mäklare/handlare, som är registrerad 
hos the Securities and Exchange Commission, och är medlem av 
the Financial Industry Regulatory Authority. Swedbank First är en 
del av Swedbank. 
 
För viktiga upplysningar i USA, hänvisas till: 
http://www.swedbanksecuritiesus.com/disclaimer/index.htm 
 
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till “rele-
vanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera 
utifrån eller lita på detta dokument. Endast “relevanta personer” 
får ges tillgång till och delta i de investeringar eller investerings-
aktiviteter som nämns i detta dokument.  
 
Med “relevanta personer”, avses personer som: 
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artikel 19(5) i the Financial Promotions Order. 

 

 

 

 

 Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) i the Financial 
Promotion Order. 
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cial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgiv-
ning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan 
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Ansvarsbegränsningar  
All information i detta dokument är sammanställt i god tro från 
källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte 
något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekom-
menderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart 
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Observera att analysen kan vara subjektiv. Analytikern baserar 
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ella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständig-
heter.  
 
Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän sprid-
ning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgi-
vande. Dokumentet utgör inte ett erbjudande om att köpa eller 
sälja finansiella instrument. 
 
Swedbank påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt 
förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig 
på användande av detta dokument. 
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