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ÖVERSIKT
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ÖVERSIKT
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BNP:
Inflation:
Arbetslöshet:

3,5%
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BNP:
Inflation:
Arbetslöshet:

3,2%
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GLOBAL ÖVERSIKT

Det blåser lätt motvind för många ekonomier just nu. Den höga inflationen, som främst beror på de
kraftigt stigande energipriserna, tynger hushållens konsumtion och delvis även företagens investeringar
i många länder. Därtill har pandemiläget förvärrats. Ett stigande antal virusfall i slutet av förra året och
början av detta år har fått regeringarna att återigen införa restriktioner. Dessa faktorer bedöms hålla
tillbaka tillväxten i närtid, särskilt inom den redan sårbara tjänstesektorn, även om de ekonomiska
effekterna är mycket mindre nu än i början av pandemin.
Motvinden väntas avta under våren, utan att lämna några betydande avtryck på ekonomierna. En mer
utdragen negativ faktor för de globala utsikterna verkar vara problemen i leveranskedjorna. Indikatorer
tyder på att dessa flaskhalsar fortfarande är allvarliga och till och med försämrades mot slutet av
fjolåret (se graf på nästa sida). Vi förväntar oss att dessa problem endast gradvis kommer att minska
under prognoshorisonten.
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GLOBAL ÖVERSIKT

I samband med att motvinden avtar under våren så förväntar vi oss sammantaget en god tillväxt under
prognoshorisonten. Även om många ekonomier till stor del har återhämtat sig från krisen finns det vissa
länder (t.ex. Spanien) och sektorer (hushållens konsumtion) där det finns utrymme för ytterligare
återhämtning. Hushållens höga sparande och starka balansräkningar väntas också hjälpa
konsumtionen både i USA och Europa. Investeringarna förväntas öka, bland annat inom infrastruktur,
digitalisering och klimatomställning, med stöd av fortsatt gynnsamma finansiella förhållanden. På det
hela taget förväntas finans- och penningpolitiken förbli stöttande, om än i mindre utsträckning än under
de senaste två åren.
Det finns många risker i prognosen. De geopolitiska spänningarna mellan Ryssland gentemot EU och
USA när det gäller Ukraina är oroande. En eskalerande konflikt skulle ge avtryck på de europeiska
ekonomierna, till exempel genom ännu högre gaspriser vilket skulle förvärra energikrisen. Spänningarna
mellan Kina och EU, särskilt gällande Litauen, riskerar också skada handeln framöver (se vidare avsnittet
om Baltikum, sidan 28).
Det finns också risker relaterade till inflation och penningpolitik. I USA, liksom i de flesta europeiska
länder, väntas inflationen förbli relativt hög under vintern och våren, men gradvis avta från och med
sommaren till följd av att det är höga jämförelsetal från i fjol, då energipriserna steg. En mer ihållande
hög inflation kan dock inte uteslutas. Risken för en mer varaktigt hög inflation bedöms vara större i USA
än i Europa på grund av en stramare arbetsmarknad och därmed en högre risk för en pris-lönespiral. I
ett scenario med en mer utdragen inflation förväntas centralbankerna agera genom att dra tillbaka
stimulanserna snabbare än i vår nuvarande prognos. Detta skulle innebära en nedåtrisk för
tillgångspriser som obligationer, aktier och fastigheter. Fallande tillgångspriser skulle i sin tur äventyra
den ekonomiska utvecklingen.
Inflationen kan också komma att falla mer än väntat framöver. Den mer måttliga tillväxten i Kina, och
särskilt inom den skakiga fastighetssektorn, skulle kunna sätta press nedåt på många råvaror, vilket i sin
tur kan dämpa konsumentpriserna. Våra inflationsprognoser utgår från att energipriserna till stor del
kommer att ligga kvar på höga nivåer under hela året. Energipriserna har historiskt varit volatila och om
de skulle falla kraftigt framöver kan inflationen sjunka mer än vad vi förutspår.
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ANTAGANDEN OM PANDEMIN

I slutet av november blev den nyupptäckta varianten av coronaviruset, som kallas omikron,
klassificerad av WHO i den högsta riskklassen. Vid det här laget är omikron den dominerande
varianten i många länder och det är helt klart att pandemin inte är över.
Tidiga studier visar att omikronvarianten är mer smittsam än tidigare mutationer men också att
den är mindre allvarlig. Vad det, tillsammans med höga vaccinationstal, innebär för nettoeffekten
på sjukhusvistelser och dödstal återstår att se, men hittills är antalet allvarliga fall och dödsfall
fortfarande relativt låga.

Förra vinterns topp=100, 7d gm

Antalet nya fall per dag ligger på en rekordhög nivå i alla nordiska länder, men dödsfallen är än så
länge på en mycket lägre nivå än under tidigare perioder av pandemin. I Sverige är
sjukhusinläggningarna lägre än under tidigare toppar, medan de i Danmark, Norge och Finland är
rekordhöga eller nära rekordnivåer. I Baltikum minskade antalet nya coronafall i början av
november, men har på senare tid börjat öka igen.
Den ökande smittspridningen och upptäckten av omikronvarianten har fått många länder att
återinföra restriktioner, inklusive Europa, USA och Norden. Restriktionerna skulle kunna hämma
den ekonomiska utvecklingen, framför allt genom mindre tjänstekonsumtion och förvärrade
flaskhalsproblem. Om en betydande del av arbetskraften är frånvarande på grund av sjukdom
kan det även hämma företagens produktion, vilket leder till både mindre ekonomisk aktivitet och
ännu större flaskhalsproblem. Den höga smittspridningen kan även leda till uppkomsten av nya
mutationer, vilket skulle förlänga pandemin och är något som ytterligare ökar osäkerheten kring
utsikterna.
Vi förväntar oss dock att den nuvarande vågen kommer att få en betydligt mindre negativ
ekonomisk effekt än tidigare vågor under pandemin. Vi antar att den höga vaccinationsgraden
och önskan att återgå till det normala kommer att räcka för att hålla ekonomierna i vår prognos
från strikta nedstängningar. Dessutom är den kommande säsongen mer gynnsam ur
smittosynpunkt – både 2020 och 2021 minskade smittspridningen betydligt under
senvåren/sommaren och en liknande effekt förutspås för 2022.
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EUROOMRÅDET

Återhämtningen i euroområdet fortgick under slutet av förra året, om än i en mer måttlig takt till följd av
utbudsstörningar, energikris och virusets återkomst i flertalet länder. Ett återkommande tema under det
gångna året var att tillväxten i Tyskland inte nådde upp till förväntningarna. Bilindustrin kämpar
fortfarande med att öka produktionen och orderingången har minskat under de senaste månaderna,
vilket har lett till svagare tillväxtförväntningar för 2022. Inköpschefsindex visar att den ekonomiska
återhämtningen stannade av i december i Tyskland. Resten av Europa klarar sig något bättre. En stabil
tillväxt i både tillverknings- och tjänstesektorn kan skönjas över hela kontinenten. Arbetsmarknaden
återhämtar sig i en imponerande takt. Arbetslösheten har sjunkit till 7,2 procent – nästan tillbaka till
nivåerna före pandemin. Vi kan snart, för första gången någonsin, få se en arbetslöshet på under sju
procent i euroområdet.
Totalt sett växte euroområdet med cirka 5 procent förra året och 2022 räknar vi med en tillväxt på nära
4 procent. BNP är nästan tillbaka på nivåerna före pandemin till följd av kraftfulla politiska stimulanser.
Den här gången var återhämtningen tre gånger snabbare än efter finanskrisen.
Men allt är inte guld och gröna skogar. Omikronvarianten har lett till nya restriktioner i flera länder och
även om varje efterföljande pandemivåg har haft en mindre inverkan på den ekonomiska aktiviteten, så
bör vi räkna med något lägre tillväxt under det första kvartalet 2022. De höga energipriserna utgör
ytterligare en risk för tillväxten i vinter. EU:s beroende av rysk gas och sårbarhet för energiförsörjningen
blev smärtsamt påtagliga förra året. Ryssland försöker utöva påtryckningar för att påskynda
godkännandet av gasledningen Nordstream 2 genom att hålla nere gasleveranserna till Europa.
Resultatet av dessa åtgärder är halverad lagerhållning och flera gånger högre gaspriser jämfört med för
ett år sedan. Situationen kompliceras av att Ryssland har mobiliserat trupper vid den ukrainska gränsen,
medan EU diskuterar sanktioner med USA för att avskräcka Ryssland från invasion. Tidpunkten för detta
dödläge förvärrar den redan akuta energikrisen i Europa och riskerar att bidra till en mer utdragen
inflationsuppgång. En större fara utgörs dock av potentiella strömavbrott om vintern visar sig vara
kallare än vanligt. Om energin inte bara är dyrare utan inte heller tillräcklig för att driva europeiska
fabriker och hålla husen varma, skulle skadorna på den ekonomiska aktiviteten bli betydande.
Flaskhalsar i leveranskedjan, energichocken och återställandet av momsen i Tyskland lyfte inflationen
till nästan 5 procent i slutet av förra året. Terminsmarknaden indikerar att naturgaspriserna kommer att
falla tillbaka märkbart från decembertopparna, men förbli förhöjda under hela 2022 och sjunka
kraftigare först under 2023. Än så länge är inflationstrycket från arbetsmarknaden måttligt, men det kan
komma att ändras om arbetslösheten fortsätter att sjunka i nuvarande takt. Visserligen kan vi få se
andrahandseffekter av högre energi- och råvarupriser som trycker upp kärninflationen, men många
inflationsdrivande faktorer kommer också att avta. Flaskhalsarna i leveranskedjan kommer sannolikt att
gradvis minska när utbudet hinner anpassa sig. Vissa, ännu starkare, deflationskrafter kan återuppstå,
särskilt om Kina menar allvar med att dra åt svångremmen i fastighetssektorn med lägre tillväxt som
följd. Vi förväntar oss sammantaget att den genomsnittliga inflationstakten i euroområdet kommer att
ligga nära 3 procent 2022 och sjunka under ECB:s mål på 2 procent 2023.
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USA

Detta innebär att ECB, tvärtemot marknadens förväntningar, kommer att vänta med att börja höja
räntorna. Vi medger att risken för en mer ihållande inflation på grund av andrahandseffekter från
energiprisuppgången har ökat och att det kan finnas politiska påtryckningar på ECB för att agera och
lämna eran med negativa räntor. Det är en svår bedömning, men vi förväntar oss att ECB står emot och
behåller sin mjuka hållning. Vi räknar med att ECB behåller sina styrräntor oförändrade under hela
prognosperioden.
Ändå tar ECB små steg för att dra tillbaka delar av stimulanserna redan i år. Det särskilda programmet
för värdepappersköp under pandemin (PEPP) kommer att upphöra i slutet av mars. Däremot fortsätter
nettoköpen inom ramen för huvudprogrammet åtminstone fram till slutet av 2023 samtidigt som
återinvesteringar av värdepapper fortsätter.

President Joe Bidens tid i Vita huset har varit turbulent. Hans stöd har sjunkit sedan augusti och det
sociala reformpaketet (Build Back Better) har inte godkänts. Covidfallen har ökat och inflationen har nått
nivåer som inte setts på årtionden. I höst är mellanårsvalet och vi kan vara på väg mot en röd våg
eftersom den politiska miljön ser gynnsam ut för republikanerna. Om så är fallet skulle det vara svårare
för Biden att gå vidare med ytterligare reformer 2023.
I slutet av förra året diskuterade en partiöverskridandegrupp av lagstiftare i senaten ett coronapaket
riktat till företag, men samtalen har nu kört fast. Förslagets storlek verkar vara strax under 70 miljarder
dollar och består av en blandning av nya utgifter och en del oanvända pengar som godkänts i tidigare
paket. I december 2021 stod Build Back Better också inför ett bakslag när en demokratisk senator
blockerade lagförslaget. Lagförslaget kan komma att ses över i början av detta år, men stimulanspaketet har redan krympt avsevärt och kommer eventuellt att krympa ytterligare om det över huvud
taget kommer att antas. Följaktligen kommer stödet till ekonomin att vara mindre än tidigare förväntat,
men offentliga utgifter och investeringar kommer under de kommande åren fortfarande att stiga på
grund av den partiöverskridande infrastruktursatsningen (USD 1200 miljarder varav USD 550 miljarder
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USA

är nya federala investeringar). Särskilt skulle stödet till låginkomsttagare bli mindre utan det sociala
reformpaketet och detta skulle i viss mån dämpa hushållens konsumtion.

Ekonomin har fortsatt att stärkas och arbetslösheten har nått låga nivåer. Konsumenternas förtroende
har nyligen stärkts enligt data från Conference Board men är fortfarande lågt enligt undersökning från
University of Michigan. Framöver förväntar vi oss att hushållens konsumtion å ena sidan kommer att
stödjas av en stark arbetsmarknad och stigande löner, men å andra sidan kommer hushållens reala
köpkraft att minska på grund av en hög inflation.
KPI-inflationen nådde 7 procent i december, vilket är den högsta noteringen sedan 1982. Vissa ledande
indikatorer tyder på att den amerikanska inflationen kommer att förbli hög åtminstone under första
halvåret 2022. Vi förväntar oss att inflationen gradvis kommer att sjunka senare i år, men det finns en
risk att den förblir relativt hög även 2023. En stram arbetsmarknad, där deltagandegraden sannolikt inte
kommer att återgå till nivåerna före pandemin, med stigande lönetillväxt talar för fortsatt hög inflation
(se graf nedan). Hushållens inflationsförväntningar har skjutit i höjden och det finns en risk för att den
senaste tidens förhöjda prisnivåer ökar de långsiktiga inflationsförväntningarna, vilket i sin tur kan
orsaka en löne- och prisspiral. Långvariga flaskhalsar kan också medföra en viss uppåtrisk för
inflationen på kort sikt. I takt med att obalanserna mellan utbud och efterfrågan gradvis avtar
(efterfrågan dämpas på grund av lägre köpkraft och utbudet förväntas komma ikapp) och Fed stramar
åt penningpolitiken så förväntas inflationstakten gradvis dämpas.
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KINA

I slutet av förra året beslutade Fed att påskynda normaliseringen av penningpolitiken. De allt mindre
nettotillgångsköpen (tapering) kommer att slutföras under det första kvartalet och ordförande Powell
har sagt att det inte finns något behov av en lång fördröjning mellan tapering och en räntehöjning. På
grund av en hög inflation och en stram arbetsmarknad räknar vi med en första höjning i mars, följt av
ytterligare tre höjningar senare i år. Under 2023 förväntar vi oss att Fed höjer intervallet för styrräntan
två gånger till 1,5–1,75 procent. Under hösten väntas Fed gradvis börja krympa balansräkningen. Det
faktum att ordförande Powell har bekräftat att sådana samtal har inletts, tillsammans med diskussionen
om normalisering av balansräkningen i Fed-protokollet, stärker oss i vår tro att tillgångar som förfaller
snart kommer att börja rulla av balansräkningen.

Kinas ekonomiska återhämtning bromsade in markant under andra halvåret 2021 då framför allt tre
tillväxthämmande faktorer sammanföll: Kinas nolltoleranspolitik mot spridningen av coronaviruset, den
krisande fastighetssektorn samt energibristen. Energibristen har sedan dess avtagit, men de andra två
kvarstår och förväntas fortsätta att tynga den ekonomiska aktiviteten i år.
Huvudbudskapet vid den centrala ekonomiska arbetskonferensen i december, Kinas viktigaste årliga
ekonomiska möte där man diskuterar de främsta prioriteringarna för nästa år, var "stabilitet". Detta
kommer troligen att innebära att både social och ekonomisk stabilitet säkerställs inför den 20:e
partikongressen i slutet av året, då Xi Jinping kan komma att bli president för en tredje mandatperiod.
För att säkerställa att de uppnår ekonomisk stabilitet, minskar spridningseffekterna från fastighetssektorn till andra sektorer och att en god efterfrågan på råvaror upprätthålls kommer den ekonomiska
politiken att vara expansiv i år. Finanspolitiken kommer att spela en stor roll i detta, till exempel genom
investeringar i infrastruktur. Därtill kommer även penningpolitiken att spela en viktig roll. Kinas centralbank sänkte affärsbankers kassakrav samt den ettåriga referensräntan redan i december. I januari
sänktes även ytterligare två nyckelräntor. Detta kommer sannolikt att följas av fler penningpolitiska
lättnader i år, vilket skulle innebära att Kinas centralbank kommer att avvika från den penningpolitiska
plan som många utvecklade länders centralbanker nu har, särskilt USA:s Fed. Den expansiva
ekonomiska politiken är dock ämnad för att stabilisera ekonomin och inte för att påskynda den
ekonomiska tillväxten. En utmaning att lyckas nå stabilitet skulle dock kunna vara internationell politik
eftersom Kinas relation med väst fortfarande är kylig.
Vi förutspår att Kinas BNP-tillväxt uppgår till 5 procent i år och nästa år. Prognosen domineras dock
främst av nedsidesrisker. Vi tror till exempel att nolltoleranspolitiken mot coronaviruset sannolikt
kommer att finnas kvar under en lång tid och om nya virusutbrott inträffar kan den ekonomiska
aktiviteten störas av omfattande och långvariga restriktioner. Ytterligare en osäkerhetsfaktor är
avmattningen inom fastighetssektorn och eventuella spridningseffekter till övriga delar av ekonomin.
Kinas officiella mål för BNP-tillväxten för 2022 kommer att tillkännages i mars.
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STORBRITANNIEN

Efter den vaccindrivna återhämtningen som inleddes under våren så avtog den ekonomiska tillväxten
betydligt under det andra halvåret 2021. Omikron ledde till att smittspridningen tog ny fart vilket verkar
tynga aktiviteten och snabbstatistik visar färre restaurangbesökare samt färre resande med
kollektivtrafik. Vi förväntar oss förvisso att hushållens konsumtion kommer att bidra till högre BNP
framöver, men vi har reviderat ner vår tillväxtprognos för 2022 något. Enligt vår prognos kommer BNP
under våren att nå samma nivå som innan pandemin och växa med 4,5 procent i år.
Trots det förvärrade virusläget innebar den oväntat höga inflationen i november att Bank of England
höjde sin ränta till 0,25 procent strax innan jul. Inflationen kommer att stiga ytterligare under våren, när
konsumentpriserna på energi stiger igen efter den halvårsvisa revideringen av energipristaket; vi
förväntar oss ytterligare en räntehöjning i maj. I linje med centralbankens "optimala policymix" kommer
sannolikt en nedtrappning av balansräkningen därefter att inledas under andra halvåret 2022, vilket
tillfälligt kommer att stävja behovet av att höja räntan ännu mer. Samtidigt som den penningpolitiska
åtstramningen kommer att tilldra sig mycket uppmärksamhet i år kommer även finanspolitiken att bli
mindre expansiv. Den avmattande tillväxten, höga inflationen och stramare finans- och penningpolitiken
sätter press på regeringen, som har motvind i opinionsmätningarna och nu släpar efter Labourpartiet
inför valet 2024.
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I slutet av förra året började flera centralbanker ändra sin kommunikation och penningpolitiska
signalering i en mer åtstramande riktning. En högre och mer utdragen inflation i kombination med en
hög tillväxt och stark arbetsmarknad har tvingat centralbankerna att agera snabbare än väntat. En
utveckling vi tror fortsätter under året. Vi förväntar oss att den amerikanska centralbanken avslutar sitt
program för köp av tillgångar i närtid och levererar första räntehöjningen i mars. Därtill väntas ytterligare
tre höjningar under året. Räntan på tvååriga amerikanska statsobligationer har stigit kraftigt sedan
mitten av september. Samtidigt har räntan på tioåriga statsobligationer ökat den senaste tiden till de
högsta nivåerna sedan pandemin bröt ut. Den amerikanska ränteuppgången har spridit sig till många
andra länder, bland annat Tyskland, Storbritannien, Sverige och Norge. I Sverige och Tyskland har dock
kortare räntor stigit i mindre omfattning, vilket är ett uttryck för att Riksbanken och ECB väntas höja
räntan långsammare och senare än Fed, Norges Bank och Bank of England.
Den penningpolitiska åtstramningen kommer sannolikt att fortsätta i år, tills inflationen har börjat avta,
och detta bör ge ytterligare press uppåt på såväl de korta som de långa räntorna. Trots det kommer
världen fortsatt att befinna sig i en lågräntemiljö.
På kort sikt överväger risken för högre räntor. COVID-19 orsakar fortfarande ekonomiska störningar, nu
genom omikronvarianten, men en starkare återhämtning från andra kvartalet och framåt, kan öka
ränteförväntningarna ytterligare. Eftersom centralbankerna nu är mer oroliga för hög och mer ihållande
inflation skulle de dessutom kunna börja reagera mer kraftfullt, inte bara i USA. Flera centralbanker har
dessutom börjat minska sina köp av värdepapper, vilket kan leda till högre obligationsräntor.
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Om man blickar längre fram dominerar snarare nedåtriskerna. Vi kan inte utesluta nya virusmutationer,
som är allvarligare än omikron. Centralbanker som nu är mer vaksamma på hög inflation riskerar också
kväva konjunkturuppgången och försämra riskhumöret på de finansiella marknaderna. En utdraget hög
inflation urholkar också de nominella löneökningarna och minskar därigenom hushållens köpkraft med
minskade tillväxtförväntningar som följd. Å andra sidan kan den gröna omställningen leda till mer
globala investeringar, bland annat inom energi, vilket kan lyfta räntorna under de kommande åren.

Kreditspreadarna (ränteskillnaden mellan en företagsobligation och en statsobligation med samma
löptid) ligger på historiskt låga nivåer. De ökade förvisso något i slutet av november då marknaderna
oroade sig för de ekonomiska konsekvenserna av den nya virusvarianten men har sedan dess sjunkit
tillbaka, ungefär tillbaka där de var innan omikron bröt ut. Detta innebär att risken för konkurser
betraktas som låg och att företagens finansieringskostnader är låga.
Framöver bör en stramare penningpolitik så småningom leda till högre räntedifferenser på
kreditmarknaden. I takt med att centralbankerna minskar tillgångsköpen och räntan på statsobligationer
stiger bör det leda till ett ökat intresse från marknadsaktörer att gå från mer riskfyllda
företagsobligationer till säkrare obligationer. Å andra sidan rapporterar företagen mycket goda resultat
och den makroekonomiska utvecklingen är fortsatt god i de flesta länderna, vilket gör att risken för
konkurser är fortsatt låg. Vi förväntar oss att kreditmarknadsförhållandena kommer att förbli
gynnsamma, men att räntedifferenserna kommer att öka något.

Valutamarknaderna har rört sig måttligt under de senaste månaderna i väntan på tydligare signaler från
centralbankerna. Både Fed och Bank of England har lättat något på den penningpolitiska gasen, vilket
har stärkt den amerikanska dollarn och det brittiska pundet. Dollarn har också fått stöd av att den
amerikanska ekonomin utvecklades bättre än många andra ekonomier under det gånga året. I den
andra vågskålen har ECB fortsatt att hålla fast vid en mycket expansiv penningpolitik och euron har
försvagats gradvis sedan i våras i takt med att ränteskillnaderna mellan länder har ökat.
Vi förväntar oss att skillnader i penningpolitik kommer att vara den viktigaste drivkraften för valutor
under de kommande kvartalen. För första gången på två år kommer vi sannolikt att se tydliga
ränteskillnader mellan länder för vars valutor vi följer. Den amerikanska dollarn, det brittiska pundet och
den norska kronan kommer att fortsätta stärkas om centralbankerna lyckas fullfölja penningpolitiska
åtstramningar i linje med, eller till och med mer än, marknaderna förväntar sig.
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Den svenska kronan handlas vanligtvis i linje med det allmänna globala riskhumöret och följaktligen
tappade kronan i värde när investerare drog öronen åt sig i samband med omikron. Till skillnad från
utvecklingen i Norge har den svenska kronan inte fått stöd av räntehöjningar och den har ännu inte
återtagit nedgången från november. Riksbankens prognos är att nästa räntehöjning dröjer till andra
halvåret 2024, vilket står i kontrast till många andra centralbanker, ECB undantaget. Eftersom vi tror på
tidigare räntehöjningar från Riksbanken bör det också finnas mer stöd för den svenska kronan på sikt.
Som råvaruvaluta har den norska kronan historiskt drivits av utvecklingen av oljepriserna och så har
också varit fallet den senaste tiden. Brent-oljepriset nådde sin kulmen i mitten av oktober och tappade i
början av december efter att omikronfallen sköt i höjden. Sedan dess har oljepriset återhämtat sig något
men ligger fortfarande en bit från den tidigare toppen. Den norska kronan har till stor del speglat dessa
rörelser. På kort sikt förväntar vi oss att den norska kronan fortsätter att stärkas med stöd av höga
oljepriser och en exceptionellt positiv handelsbalans. Ränteskillnaden jämfört med euroområdet ger
också stöd för den norska kronan när Norges Bank höjer räntan ytterligare i år. Vi skulle inte bli
förvånade om den norska kronan stärks till under 9,70 mot euron fram till sommaren.
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De nordiska ekonomierna återhämtade sig snabbt under 2021 och i slutet av året låg både
sysselsättningen och produktionen på eller över nivåerna före pandemin. Den pågående covidvågen
väntas hålla tillbaka tillväxten på kort sikt men den makroekonomiska effekten förväntas vara
begränsad i storlek och tid. Anledningen till att lägre BNP-tillväxt väntas under detta år och 2023 jämfört
med 2021 är snarare att det finns mindre att ta igen när ekonomierna mognar. Ekonomierna väntas
fortfarande växa relativt snabbt i år innan tillväxttakterna normaliseras nästa år. Arbetsmarknaderna
kommer att förbättras ytterligare.
Det finns skäl att tro att de negativa långsiktiga effekterna av denna kris kan bli mindre allvarliga och
varaktiga än efter andra kriser, såsom finanskrisen. För det första förhindrade sannolikt de omfattande
stödåtgärderna från regeringar och centralbanker en större kapitalförstörelse, vilket annars skulle kunna
ha inträffat. Inte minst undveks massarbetslöshet. För det andra, och kanske delvis på grund av det
politiska stödet, har investeringarna hållit uppe väl i Norden under pandemin, se diagram nedan.
Investeringarnas motståndskraft har varit ganska bred och tillskrivs inte någon särskild sektor, även om
t.ex. investeringar i IT-programvara har varit exceptionellt starka i Sverige medan investeringarna i
bostäder och andra byggnader ökat markant i Danmark. De höga investeringarna bådar gott för
produktivitetstillväxten framöver.
Precis som i de flesta länder har de stigande energipriserna höjt inflationen markant under de senaste
månaderna. Inflationen väntas förbli hög under de närmaste månaderna, men sedan gradvis minska i
takt med att baseffekterna från de höga energipriserna slår in. Energipriserna förväntas ligga kvar på en
hög nivå, men deras effekt på inflationen kommer oundvikligen att bli lägre och lägre. Kärninflationen
har hittills varit dämpad i alla länder, men väntas stiga under året då högre producentkostnader kommer
att vältras över på hushållen. Löneökningarna väntas emellertid ligga kvar relativt lågt under hela
prognoshorisonten.
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Vid utgången av 2021 var den ekonomiska aktiviteten tillbaka på den nivå som den hade varit om
pandemin inte hade inträffat. Även på arbetsmarknaden har återhämtningen gått snabbt.
Arbetslösheten har fallit ner till nivåerna före pandemin samtidigt som sysselsättningen är tillbaka på
förkrisnivån. Den ökade smittspridningen och höga elpriser dämpar utsikterna i närtid, men väntas inte
sätta något långvarigt avtryck. Vi räknar inte heller med att pandemin får några permanenta effekter på
produktivitetstillväxten framöver, bland annat mot bakgrund av att näringslivets investeringar
återhämtat sig snabbt. Sedan återhämtningen inleddes tredje kvartalet 2020 har den genomsnittliga
BNP-tillväxten uppgått till höga 2 procent i kvartalstakt. För 2022 och 2023 räknar vi med en
genomsnittlig kvartalstillväxt på mer normala 0,5 procent.
På vissa områden kommer effekterna av pandemin att dröja sig kvar. Till följd av den ökade
smittspridningen räknar vi med att det dröjer innan tjänstekonsumtionen återhämtar sig helt.
Bostadspriserna väntas fortsätta att öka om än i lägre takt, vilket innebär att en bostad år 2023 i
genomsnitt väntas kosta cirka 30 procent mer än 2019. Det är en uppgång som innebär att
bostadspriserna ligger över den långsiktiga trenden, även om de inte når upp till den snabba uppgången
perioden 2012–2017 (se graf till vänster).
Inflationen är också högre i pandemins spår. I närtid ligger inflationen kring 4 procent till följd av höga
energipriser och den underliggande inflationen väntas öka till omkring 2 procent per år under 2022 och
2023. De höga producentpriserna spiller över till högre konsumentpriser framför allt i år och vi tror att
avtalsrörelsen 2023 leder till något högre löneökningar än vad vi har sett på ett tag.
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Investeringarna har ökat oväntat snabbt och var drygt 8 procent högre tredje kvartalet 2021 jämfört med
före pandemin (2019). Det är en helt annan utveckling jämfört med tidigare ekonomiska nedgångar.
Anpassningen till mer digitala arbetssätt har drivit på utvecklingen. Investeringar i datorprogram och
databaser har framför allt bidragit till uppgången, men även investeringar i IKT-utrustning har ökat
betydligt. De kunskapsintensiva tjänstebranscherna har stått för merparten av investeringarna, men
även inom industrin är uppgången betydande. Framöver förväntar vi oss att investeringstakten växlar
ned även om fortsatt gynnsamma finansieringsvillkor och fortsatt stora behov, till följd av den gröna
omställningen, bidrar till att investeringarna fortsätter att öka. Offentliga investeringar väntas växla upp
till följd av bland annat satsningar på infrastruktur, välfärd, försvaret och den gröna omställningen.

De globala flaskhalsproblemen dämpar exporten, särskilt i fordonsindustrin, även om effekten är något
mindre än vad vi räknade med i höstas. Många företag rapporterar fortfarande om problem att få tag på
insatsvaror och långa leveranstider, men enligt de senaste mätningarna av inköpschefsindex och
exportchefsindex har situationen lättat något. Vi räknar med att flaskhalsproblemen dröjer sig kvar
åtminstone året ut även om de gradvis avtar och varuexporten väntas växa med 2,5 procent i år.

Hushållens konsumtion dämpas under inledningen av året till följd av striktare restriktioner för att
dämpa smittspridningen samtidigt som högre elpriser minskar hushållens konsumtionsutrymme. Vi
räknar med att elpriserna i genomsnitt ligger cirka 230 procent högre under december till februari
jämfört med motsvarande månader för ett år sedan, vilket beräknas leda till en ökning av hushållens
utgifter för el med cirka 12–14 miljarder kronor.1 Uppgången motverkas till viss del av regeringens
aviserade förslag att avsätta 6 miljarder kronor för att kompensera hushållen. Den exakta utformningen
är inte klar och förslaget behöver få stöd i Riksdagen, men att kompensationen kopplas till förbrukning
innebär att hushåll i olika prisområden kompenseras lika mycket trots att elpriset stigit olika mycket. Det
gör åtgärden mindre träffsäker än om den i stället hade kopplats till ett pristak, som exempelvis har
gjorts i Norge. För att lösa de långsiktiga utmaningarna på elmarknaden är det viktiga att investera i
elnätet och ökad elproduktion.

1

Beräkningen utgår från antagandet att elhandelskostnaden utgör 25 procent av hushållens totala elkonsumtion i normala fall
(skatt och moms utgör 50 procent och elnätsavgifter 25 procent). Därutöver antar vi att cirka 54 procent av hushållen har rörligt
pris (SCB, november 2021).
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Elpriserna har varit höga de senaste månaderna och terminspriserna tyder på fortsatt höga priser
under årets första månader. Elmarknaden i Europa är integrerad, vilket innebär att störningar som
påverkar priset i andra europeiska länder likaså påverkar Sverige. Även faktorer som typ av
elproduktion, elnätets kapacitet och efterfrågan påverkar svenska priser. Eftersom Sverige är
indelat i fyra elområden från norr till söder skiljer sig priserna åt i olika delar av landet.
Under lång tid svarade vatten- och kärnkraft för cirka 80 procent av svensk elproduktion. De
senaste åren har kärnkraftsreaktorer stängts, vilket har minskats kärnkraftens andel och därmed
även elproduktionen i söder. Samtidigt står vindkraften, som främst byggs ut i norra och
mellersta Sverige (Energimyndigheten), för en allt större del. På senare år har det uppstått
kapacitetsbrist i flera delar av landet när överföringskapaciteteten mellan elområden inte har varit
tillräcklig. Det har lett till att priset på el har varit betydligt högre i södra jämfört med norra Sverige
under 2021 och till ökade intäkter för Svenska kraftnät som driver stamnätet. Ett ökat behov av
överföring av el innebär att transmissionsnätet behöver byggas ut, samtidigt som gamla
ledningar behöver underhållas. Svenska kraftnät planerar att öka de årliga investeringarna
betydligt framöver, men dessvärre har genomförandegraden vart låg historiskt. Sedan 2010 har
de årliga investeringarna i snitt varit 30 procent lägre än plan, vilket vi lyfter i en tidigare rapport.
Den gröna omställningen ställer ytterligare krav på energiförsörjningen då efterfrågan på el
väntas öka, bland annat kopplat till en ökad elektrifiering inom många sektorer, samt ett fortsatt
skifte till förnybar elproduktion. Den gröna omställningen har också bidragit till de höga elpriserna
genom högre pris på utsläppsrätter kombinerat med ökat väderberoende. I nordiska
vattenmagasin var fyllnadsgraden låg under hösten till följd av årets väderförhållanden och när
magasinen fyllts på bromsade isläggningen produktionen, vilket i sin tur har bidragit till pristrycket
uppåt. Dessutom har priset på naturgas stigit markant i Europa, bland annat till följd av att
tillförseln av naturgas från Ryssland har varit begränsad. Sammantaget är det flera faktorer som
har bidragit till det höga priset på el.
Energikrisen i Sverige och Europa visar tydligt att den gröna energiomställningen behöver gå
snabbare. Elproduktionen behöver anpassas för att möta kraven på förnybar energi och
investeringar i elnätet behövs för att säkra kapaciteten i hela Sverige. Uteblivna investeringar kan
pressa upp framtida priser samtidigt som de ekonomiska utsikterna kan dämpas.

Swedbank Economic Outlook | Januari 2022 | 21

SVERIGE

De höga energipriserna väntas leda till att inflationen ökar snabbare än lönetillväxten de närmaste
månaderna, det vill säga att reallönen sjunker. Men sammantaget ökar hushållens reala disponibla
inkomster med 2,4 procent i år till följd av att arbetsmarknaden fortsätter att förbättras och av
finanspolitiska åtgärder riktade till hushållen. Tillsammans med ett högt sparande och fortsatt låga
räntor talar det för att konsumtionen ökar framöver, dock i en betydligt långsammare takt än i fjol.

Arbetsmarknaden ljusnade betydligt under 2021.
Sysselsättningen kom tillbaka till förkrisnivåerna samtidigt
som arbetslösheten föll tillbaka. I ett fåtal regioner i Sverige,
framför allt i Stockholmsregionen och i Strömstad, som har
en hög andel kontaktnära tjänstebranscher respektive
omfattande gränshandel med Norge, är dock arbetslösheten
fortsatt högre jämfört med före pandemin. Återhämtningen i dessa
regioner väntas tillfälligt bromsas av nya restriktioner, men vi räknar
med att sysselsättningen stiger i takt med ökad konsumtion och att
aktiviteten återgår till det normala. Anställningsplaner pekar på en
fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft, vilket talar för att
arbetsmarknaden kan stärkas ytterligare framöver. Dock
signalerar flera branscher om att bristen på arbetskraft har
tilltagit.

December 2021 jämfört med december
2019, lokala arbetsmarknadsregioner

Löneutvecklingen är stabil och det finns ännu inga tecken på att
löneglidningen börjat öka. Det dröjer till mars 2023 innan nya
centrala löneavtal ska vara på plats. Vi tror på något högre
avtal än normalt och räknar med en löneökningstakt på 3,1
procent år 2023. En överraskning skulle vara om
löneglidningen börjar tillta mer markant i år och det finns
också en osäkerhet kring löneutvecklingen framöver om högre
inflation leder till högre löneavtal som en slags kompensation.
Källor: Swedbank Analys, SCB
och Arbetsförmedlingen
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Inflationen överraskade på uppsidan under stora delar av 2021 och uppgick i december till 4,1 procent,
den högsta nivån sedan 1993. Ökningen beror framför allt på höga elpriser, som bidrog med
1,9 procentenheter till årstakten. Den underliggande inflationen, KPIF exklusive energi, noterades lägre
på 1,7 procent. De höga elpriserna väntas bidra till inflationstal kring 4 procent de kommande
månaderna samtidigt som den underliggande inflationen gradvis börjar stiga.
Vi räknar med att inflationen faller tillbaka påtagligt under andra halvåret 2022 i takt med att energiprisökningen avtar. Den underliggande inflationen väntas dock ligga kring 2 procent per år under
prognosåren. Företagen möter fortfarande ett betydligt högre kostnadstryck med bland annat förhöjda
rå- och insatsvarupriser samt fraktkostnader och vi räknar med att övervältringen till konsumentledet
blir betydande under 2022. Under 2023 träder svensk ekonomi in i en mer mogen konjunkturfas med
stabil efterfrågan och ett högt resursutnyttjande, vilket tillsammans med högre löneökningar bidrar till
konsumentpriserna. I slutet av prognosperioden skattar vi årstakten i KPIF till 2 procent, i linje med
Riksbankens inflationsmål. Men utvecklingen är osäker och det finns risker på både upp- och nedsidan
men vi bedömer att risken för att inflationen blir högre överväger. Läs mer i boxen “Ännu högre inflation
skulle påskynda Riksbankens åtstramning” på nästa sida.

Riksbanken lägger långsamt om penningpolitiken så att den blir mindre expansiv. Osäkerheten är
fortfarande stor och Riksbanken tar det medvetet försiktigt. De bedömer att den höga inflationen i
nuläget är övergående och att en inflation över 2 procent ett tag inte behöver leda till en snabb reträtt. Vi
räknar ändå med att Riksbanken kommer att strama åt penningpolitiken snabbare än vad de hittills har
aviserat och även något snabbare än vad vi räknade med i höstas. Vi prognoserar en något högre
inflation jämfört med Riksbanken samtidigt som det globalt sker en omläggning av penningpolitiken.
Vid årsskiftet avslutade Riksbanken nettoköpen av värdepapper och vi förutser att en långsam
nedtrappning av innehaven kommer att inledas under det andra halvåret för att sedan snabbas på under
2023. Vi bedömer att reporäntan kommer att höjas med 25 räntepunkter till 0,25 procent under
inledningen av 2023, vilket är tidigare än vad Riksbanken förutspår men senare än vad marknaden har
prisat in. Vi räknar med ytterligare en räntehöjning i slutet av 2023. Sammantaget innebär det att reporäntan kommer att vara högre i slutet av prognosperioden jämfört med före pandemin men å andra
sidan är värdepappersinnehaven betydligt större. Av det totala pandemistödet, i form av värdepappersköp på 700 miljarder kronor, finns då cirka 85 procent kvar på Riksbankens balansräkning.
Finanspolitiken stramas också åt även om vi räknar med att ofinansierade åtgärder är större än normalt
både i år och under 2023. Efter en turbulent politisk höst röstade Riksdagen för det gemensamma
budgetförslaget från Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Därefter har
regeringen aviserat ökade resurser till sjukvården, att vissa stödåtgärder till företag tillfälligt aktiveras i
samband med skärpta restriktioner och att hushållen ska få kompensation för höga elpriser i vinter.
Trots detta minskar totala transfereringarna som andel av BNP jämfört med de senaste två åren. Vi
räknar med ofinansierade åtgärder i år på strax under 80 miljarder kronor samt åtgärder för 60 miljarder
kronor nästa år där merparten avser offentlig konsumtion och investeringar. Det innebär att offentligt
finansiellt sparande landar på 0,1 procent av BNP 2023 medan den offentliga skulden faller till strax
under 30 procent av BNP, vilket är lägre än före pandemin och jämfört med de flesta andra länder. Den
låga offentliga skulden innebär att överskottsmålet skulle kunna pausas för att möta investeringsbehoven på grund av bland annat den åldrande befolkningen, integrationsproblemen och
klimatomställningen.
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Det finns argument för att inflationen kan överraska ytterligare på uppsidan under året.
Energipriserna, som ligger på höga nivåer, väntas i vårt huvudscenario sjunka något. Nedgången
kan förvisso bli kraftigare än vi förutsett. Generellt sett bedömer vi dock att volatiliteten kvarstår
framöver bland annat på grund av geo- och klimatpolitik. Den upptrappade konflikten mellan
Ryssland och Ukraina samt den fördröjda naturgaskabeln Nordstream 2 riskerar leda till volatila
och fortsatt höga energipriser under 2022. Högre priser på koldioxid lär sannolikt förstärka
beroendet av naturgas i närtid och bidra till höga elpriser. Dessutom tillkommer den gröna
omställningen som väntas bidra till strukturellt högre elpriser. Ju längre energipriserna är
förhöjda, desto mer troligt är det att dessa spiller över brett på konsumentpriserna.
Även bortsett från energipriserna finns det risker förknippade med svensk inflation. I vår prognos
räknar vi med att utbudsstörningar och flaskhalsar lyfter den underliggande inflationen med
knappt en halv procentenhet, men omfattningen och tidpunkten av genomslaget är ovisst. Mer
utdragna utbudsstörningar och varaktiga prisuppgångar på frakt samt råvaror, speciellt i
kombination med en fortsatt svag krona och höga elpriser, kan innebära att övervältringen blir
mer omfattande. För inflationen kommer uppsidesrisken främst från varugrupper med stor vikt i
konsumentkorgen och betydande import- och/eller råvaruinnehåll, men där stora prishöjningar
hittills har uteblivit. Ett tydligt exempel är livsmedelsvaror, för vilka det även har aviserats högre
priser framöver.
Överlag bedömer vi att det främst är varupriserna som kan lyfta KPIF ytterligare under det
kommande året, delvis eftersom kostnadstrycket är mest påtagligt där men även då varupriserna
har en högre vikt i konsumentkorgen än normalt. Men även tjänstepriserna kan lägga ved på
inflationsbrasan. Det lär i så fall sannolikt ske i form av s.k. ”återöppningsinflation” med högre
priser på bland annat hotell och restaurang, flyg samt rekreationstjänster när pågående covidvåg
avtar. Förväntningar om högre lönekostnader, vilka kan överraska på uppsidan efter en period
med en stark arbetsmarknad och stigande inflationsförväntningar, kan förstärka prishöjningarna.
I vår prognos antas Riksbanken lätta på den penningpolitiska gasen under 2022 och 2023. Om
inflationsriskerna realiseras på uppsidan och det åtföljs av stigande inflationsförväntningar
bedöms den penningpolitiska åtstramningen påskyndas. Det gäller såväl reporäntan som
balansräkningen. Den första räntehöjning som vi förutser under inledningen av 2023 kan komma
att tidigareläggas till slutet av detta år. Riksbanken kan också komma att signalera att flera
räntehöjningar är att vänta. Beträffande återinvesteringarna är det troligt att de trappas ner i en
snabbare takt. I vårt huvudscenario bedöms Riksbanken nöja sig med att låta innehavet av
statsskuldväxlar löpa ut under 2022 och minska köpen något av säkerställda obligationer och
statsobligationer under det andra halvåret i år medan en större minskning dröjer till 2023. I ett
riskscenario är det troligt att en större och bredare nedtrappning av återinvesteringarna sker,
framför allt i säkerställda obligationer, redan under det andra halvåret 2022.
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Även om den nuvarande smittspridningen bidrar till att minska den ekonomiska aktiviteten på kort sikt
är den underliggande utvecklingen stabil. Återhämtningen på arbetsmarknaden har imponerat och
efterfrågan på arbetskraft är hög, vilket understryks av rapporter om arbetskraftsbrist och ett högt antal
nya lediga platser. Det talar för att arbetslösheten fortsätter ned när restriktionerna återigen lättas.
Hushållens konsumtion bör vara en viktig drivkraft för tillväxten i år. Vi räknar med att hushållen drar ner
på den höga sparkvoten vilket bidrar till konsumtionsökningen, även om effekten dämpas något av att
en betydande del av sparandet har gjorts i illikvida tillgångar. Företagsinvesteringar har återhämtat en
del av nedgången från 2020 och förväntas uppvisa en god tillväxttakt i år. Bostadsprisernas ökning är
måttlig. Sammantaget ser framtiden ljus ut för den norska ekonomin.
Inflationen har skjutit i höjden på grund av elpriserna, medan den underliggande inflationen ligger kvar
något under målet. Inflationstrycket syns dock även i Norge och inflationsförväntningarna har kommit
upp. Vi förväntar oss att löneökningarna fortsätter att stiga då arbetsmarknaden är stram. De höga elpriserna väntas också lyfta den underliggande inflationen genom andrahandseffekter. Livsmedelspriserna
förväntas också stiga som en följd av högre gödselpriser och då det negativa bidraget från förra årets
slopade sockerskatt avtar. Under större delen av förra året dämpades den importerade inflationen då
kronan stärktes. Framöver kan den importerade inflationen öka på grund av högre inflation i omvärlden
samt höga fraktkostnader. De senaste inflationssiffrorna har överraskat på uppsidan och vi reviderar
upp vår inflationsprognos på kort sikt. Vi förväntar oss att inflationen landar på 2,8 procent i år, för att
sedan falla till 1,4 procent 2023. Den underliggande inflationen väntas till 1,9 respektive 1,8 procent.
Trots osäkerheten om pandemin fortsatte Norges Bank på den inslagna vägen att normalisera penningpolitiken i december genom att höja styrräntan med 25 punkter till 0,50 procent. Räntebanan lyftes
något i slutet av prognosperioden, mycket på grund av ökat pris- och lönetryck. Centralbanken verkar nu
något mer oroad över inflationen och därför tror vi att det kommer att krävas mer för Norges Bank att
skjuta upp sina aviserade höjningar i år. Vi förväntar oss att centralbanken höjer igen i mars, juni och
september och når en styrränta på 1,25 procent. Norges Bank kommer att behöva se än hårdare och
mer långvariga restriktioner för att skjuta räntehöjningarna på framtiden. Å andra sidan kan ytterligare
höjningar till nivåer runt 1,75 procent inte uteslutas om inflationen fortsätter att överraska.
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DANMARK

Danmark har drabbats hårt av den senaste covid-vågen och nya restriktioner infördes före jul. Även om
det inte var en total nedstängning ledde restriktionerna direkt till en betydande minskning av
tjänstekonsumtionen och handeln i fysiska butiker. Statligt finansierade åtgärder, som kompensation för
fasta kostnader och korttidspermitteringar, återinfördes för att stödja företagen. Restriktionerna har
sakta börjat lättas och vi räknar med att hushållens konsumtion och BNP minskar i december och
januari men återhämtar sig snabbt därefter, i linje med tidigare återöppningar. Utöver restriktionerna
dämpar även höga energipriser konsumtionstillväxten på kort sikt. Vi förväntar oss att BNP ökar med 3
procent 2022 för att sedan minska till en mer normal tillväxttakt på nära 2 procent 2023.
Återhämtningen på arbetsmarknaden har varit snabb. Antalet sysselsatta överstiger nivåerna före
pandemin både inom den privata och den offentliga sektorn och arbetslösheten sjönk till 2,8 procent i
november, den lägsta nivån på 13 år. Antalet nya vakanser är rekordhöga och tyder på hög efterfrågan
även framöver inom de flesta sektorer. Följaktligen rapporterar allt fler företag att arbetskraftsbristen
begränsar produktionen. Löneökningarna har börjat stiga, särskilt inom byggsektorn, men tillväxttakten
ligger fortfarande en bra bit under den som rådde före den globala finanskrisen. Vi förväntar oss att de
nominella lönerna i näringslivet ökar med 3 procent under 2022 och något mer 2023. Det finns dock en
risk för att löneökningarna kan bli högre, vilket skulle kunna försämra den danska konkurrenskraften.
Liksom i flera andra länder har inflationen varit högre än väntat. I december ökade priserna med
3,1 procent jämfört med fjolåret. Elpriserna har ökat med över 30 procent jämfört med föregående år
och förklarar merparten av ökningen. Vi förväntar oss att inflationen kommer att minska i takt med att
elpriserna faller tillbaka senare i år. Den genomsnittliga inflationen väntas ändå uppgå till 2,4 procent i år
innan det sjunker till 1,7 procent 2023.
Investeringarna har växt snabbare än väntat. Till skillnad från den ekonomiska nedgången för drygt ett
decennium sedan har investeringarna återhämtat sig snabbt och låg under det tredje kvartalet 2021
cirka 10 procent över nivån före pandemin. Och ökningen har varit bred. Förutom ett uppsving inom
byggsektorn med investeringar i både bostäder och andra byggnader (drivet av hög efterfrågan och
politiska åtgärder) har investeringar i maskiner och immateriella rättigheter ökat.
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Arbetskraftsbrist, utbudsstörningar, höga energipriser och en försämrad situation på pandemifronten
dämpar den ekonomiska tillväxten i år. Andelen industriföretag som drabbats av brist på material och
utrustning har ökat till den högsta nivån under åtminstone de senaste 26 åren. Trots det pekar
förtroendeindikatorer på ett fortsatt gott sentiment. Vi förutspår en BNP-tillväxten kommer att minska
från 3,5 procent 2021 till 2,6 procent i år och 1,3 procent 2023. Framför allt är det hushållens
konsumtion och exportsektorn som bidrar till tillväxten framöver.
BNP översteg nivån före pandemin redan under det andra kvartalet förra året, men det finns fortfarande
vissa tjänstebranscher – särskilt inom hotell-, restaurang- och transporttjänster – som ännu inte har
återhämtat sig. Detsamma gäller den totala sysselsättningen, som har klättrat över toppen före
pandemin även om vissa branscher fortfarande släpar efter.
I slutet av förra året ökade konsumentprisinflationen till den takt som vi senast såg 2011. Uppgången
har skett mot bakgrund av högre energipriser, vilket påverkat boendekostnaderna och drivmedelspriser.
Vi förväntar oss att energipriserna kommer att förbli betydligt högre än för ett år sedan, särskilt under de
kommande månaderna, samtidigt som andra konsumentpriser också kommer att öka. Inflationstakten
väntas avta gradvis under året, men den genomsnittliga pristillväxten 2022 kommer att vara snabbare
än förra året och nå 2,4 procent. Vi förutspår att inflationen kommer att sjunka till 1,6 procent 2023,
eftersom pristrycket, särskilt från energi, kommer att avta.
Löneökningarna var relativt höga förra året men den accelererade inflationen tog till stor del udden av
uppgången. Arbetskraftsbrist och högre inflationsförväntningar väntas bidra till att de nominella
löneökningarna tilltar något i år, vilket innebär att de överstiger inflationen. Sysselsättningen fortsätter
att öka och arbetslösheten sjunker ytterligare, vilket bidrar till en hyfsad konsumtionstillväxt. Den snabba
återhämtningen i finsk ekonomi minskar behovet av en expansiv finanspolitik och underskottet i den
offentliga sektorns finanser förväntas minska. Staten lånar mindre och skuldkvoten sjunker något i år,
men den är fortfarande betydligt högre jämfört med de övriga nordiska länderna.
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BALTIKUM

Under hösten drabbades de baltiska länderna av en stor pandemivåg orsakad av deltavarianten och ser
nu efter en kort andhämtning rekordhöga antal nya sjukdomsfall orsakade av omikron. Men antalet
inlagda på sjukhus, liksom antalet avlidna, har inte ökat och de ekonomiska effekterna har varit mycket
små. Vissa begränsningar av den ekonomiska aktiviteten och rörligheten kan fortfarande återinföras,
men vi räknar inte med att detta kommer att ha någon betydande effekt på sysselsättning och
produktion. Pandemin ger vika för mer uttalade risker – inflation och geopolitik.

Efter ett fantastiskt 2021 förväntar vi oss att BNP-tillväxten kommer att klinga av i år, särskilt i Estland
och Litauen. Arbetslösheten ligger nära de låga nivåerna före pandemin, sysselsättningen förväntas
fortsätta att öka snabbt i år och en allt större andel av företagen har svårt att hitta arbetskraft.
Konsumentförtroendet påverkades nästan inte alls av höstens corona-elände och hushållens
konsumtion fortsatte att öka snabbt.
Höga energipriser har drivit upp inflationen till över 10 procent i Estland och Litauen, och Lettland väntas
snart följa efter. Till viss del mildras prisökningarnas effekt på ekonomin av att lönerna fortsatt ökar i en
mycket snabb takt. Inflationen dämpar ändå ofrånkomligt hushållens köpkraft, särskilt för
låginkomsttagare. Den goda nyheten är att regeringarna kompenserar en del av bördan för de mest
utsatta hushållen. Dessutom ser vi inte inflationen som ett varaktigt problem, eftersom inflationen
förväntas sjunka kraftigt under andra halvåret i år och hamna under 3 procent 2023.
Exportefterfrågan är fortfarande nära rekordnivåer, men vi förväntar oss att exporttillväxten ebbar ut i år.
Flaskhalsar i utbudet och arbetskraftsbrist kommer att hålla tillbaka tillväxten. På medellång sikt lär en
viktigare fråga vara hur konkurrenskraften bibehålls. Löneökningarna har överstigit produktivitetstillväxten i några år nu. Vi förutspår att företagsinvesteringarna fortsätter vara starka och att de kommer
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att accelerera framöver (undantaget Estland). Men frågan är om investeringarna kommer att vara
tillräckliga för att lindra arbetskraftsbristen och öka produktiviteten tillräckligt snabbt. Hittills har den
snabba ökningen av arbetskostnaderna inte skadat den baltiska industrins konkurrenskraft.
Marknadsandelarna i euroområdet har fortsatt att öka, men i vissa fall på bekostnad av krympande
vinstmarginaler.

Utöver dessa strukturella utmaningar kan det geopolitiska läget tynga utvecklingen framöver, bland
annat genom att bromsa efterfrågan från utlandet, särskilt för Litauen. De ryska aktiviteterna vid den
ukrainska gränsen och de efterföljande spänningarna mellan Ryssland och västvärlden kan leda till
ekonomisk konfrontation, sanktioner och en längre period av dyr naturgas och elektricitet. Litauen
riskerar att förlora en stor del av handelsflödet med Belarus, som föll under USA:s OFAC-sanktioner förra
året. Därtill har diplomatiska spänningar mellan Litauen och Kina kastat en del grus i de bilaterala
handelshjulen. Situationen saknar prejudikat och de ekonomiska konsekvenserna är svåra att
uppskatta.2

2

En mer utförlig genomgång av de baltiska ekonomierna återfinns i den engelska versionen av Swedbank Economic Outlook.

Swedbank Economic Outlook | Januari 2022 | 29

BILAGA

30 | Swedbank Economic Outlook | Januari 2022

BILAGA

Swedbank Economic Outlook | Januari 2022 | 31

BILAGA

32 | Swedbank Economic Outlook | Januari 2022

BILAGA

Swedbank Economic Outlook | Januari 2022 | 33

BILAGA

34 | Swedbank Economic Outlook | Januari 2022

Denna rapport (”Rapporten”) har sammanställts av analytiker på
Swedbank Macro Research, en del av Swedbank Research, vilken är
en avdelning inom Large Corporates & Institutions, (”Swedbank
Macro Research”). Swedbank Macro Research är ansvarig för att ta
fram rapporter om den ekonomiska utvecklingen på den globala
marknaden och lokala marknader. Swedbank Macro Research
består av research-avdelningar i Sverige, Norge, Finland, Estland,
Lettland och Litauen.

19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005, såsom ändrad (”Ordern”), personer som är
så kallade ”high net worth entities” i enlighet med artikel 49(2)(a) till
(d) i Ordern eller personer som det på annat sätt är tillåtet att enligt
lag kommunicera Rapporten till (samtliga sådana personer refereras
till som ”Relevant Persons”). Ingen annan person får agera utifrån
eller lita på Rapporten och personer som distribuerar Rapporten
måste säkerställa att sådan distribution sker i enlighet med lag.

Swedbank Macro Research grundar sin analys på mångsidig
information och olika aspekter, till exempel en grundläggande analys
av cyklisk och strukturell ekonomisk utveckling, aktuellt eller
förväntat marknadssentiment, förväntade eller faktiska ändringar i
kreditvärdighet samt interna eller externa förhållanden som påverkar
priserna på utvalda valuta- och ränteinstrument.

All information i denna Rapport är sammanställd i god tro från källor
som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något
ansvar, uttryckligen eller underförstått, för fullständighet eller
riktighet vad gäller innehållet i denna Rapport, och innehållet ska inte
tas för sanning eller användas i stället för att göra en egen
välgrundad, oberoende bedömning.

Rekommendationer i valuta- och ränteinstrument görs både på
spotmarknaden och i derivatinstrument. Rekommendationer kan
uttryckas i absoluta termer, till exempel attraktiva pris-, avkastningseller volatilitetsnivåer. De kan också uttryckas i relevanta termer, till
exempel långa positioner kontra korta positioner. När det gäller
spotmarknaden innehåller våra rekommendationer en inträdesnivå.
Rekommendationsuppdateringar inkluderar vinst- samt oftast, men
inte alltid, en föreslagen utträdesnivå. När det gäller
rekommendationer i derivatinstrument innehåller våra
rekommendationer föreslagen inträdeskostnad, lösenpris och löptid.
I rekommendationer gällande valutamarknaden använder vi optioner
endast för att ta ställning till marknadsutvecklingens riktning och
volatilitet, med begränsningen att vi inte rekommenderar
nettoförsäljning av optionalitet. Detta innebär att vi endast
rekommenderar strukturer som har en fastslagen maximal förlust.

Analytikern(a) som ansvarar för innehållet i denna Rapport intygar
att Rapporten reflekterar dennes/deras personliga åsikt/er om de
företag och värdepapper som täcks. Detta oavsett potentiell
förekomst av sådana intressekonflikter som refereras till nedan.
Analytikern(a) intygar vidare att denne/de inte har eller kommer
emotta någon direkt eller indirekt ersättning i utbyte mot någon eller
några av de uttalanden eller specifika rekommendationer som finns
i denna Rapport.

Var medveten om att investeringar på kapitalmarknaden, så som
sådana som beskrivs i denna Rapport, är föremål för ekonomiska
risker och att uttalanden avseende framtida värderingar är föremål
för osäkerhet. Du är ensamt ansvarig för sådana risker och
Swedbank rekommenderar att du kompletterar ditt beslutsunderlag
med sådant material som du bedömer som nödvändigt, inklusive
(men inte begränsat till) kunskap om relevanta finansiella
instrument och andra för handel i finansiella instrument gällande
krav.
Analyserna i denna Rapport är analytikerns nuvarande analys endast
och är föremål för förändring om förutsättningarna förändras. Om
analytikern ändrar åsikt eller om en ny analytiker med en annan åsikt
blir ansvarig för Swedbank Macro Researchs bevakning strävar
Swedbank efter att informera om detta så snart det är möjligt med
tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra
omständigheter.
Om du är osäker på betydelsen av en rekommendationsstruktur
som använts av Swedbank Macro Research, vänligen se avsnittet
”Rekommendationsstruktur”.
Denna Rapport utgör inte ett erbjudande om att köpa eller sälja
finansiella instrument. Rapporten är framställt i informationssyfte till
behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande.
I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag påtar sig
Swedbank inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller
skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande
av denna Rapport.

Denna Rapport distribueras av Swedbank Macro Research inom
Swedbank AB (publ) (”Swedbank”). Swedbank står under tillsyn av
Finansinspektionen i Sverige. Andra distributörer har inte rätt att
göra några ändringar i Rapporten innan vidare distribution.

Inom Swedbank Macro Research är interna riktlinjer
implementerade för att hantera intressekonflikter för att säkerställa
integriteten och oberoendet för analytikerna på Macro Research. Till
exempel:

I Finland distribueras denna Rapport av Swedbanks filial i
Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella
tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

⚫

Research produkter baseras enbart på publik information.

⚫

Analytikerna tillåts i allmänhet inte ha några innehav eller
positioner (långa eller korta, direkt eller via derivat) avseende
finansiella instrument som de rekommenderar i sin
investeringsanalys.

⚫

Ersättningen till personalen inom Swedbank Macro Research
kan innefatta diskretionära ersättning baserade på Swedbanks
totala intäkter, vilket inkluderar intäkter för investment banking.
Dock får ingen sådan personal någon ersättning baserad på
specifika investment banking transaktioner.

I Norge distribueras denna Rapport av Swedbanks filial i Oslo, som
står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet
(Finanstilsynet).
I Estland distribueras denna Rapport av Swedbank AS, som står
under tillsyn av Estlands finansiella tillsynsmyndighet
(Finantsinspektsioon).
I Litauen distribueras denna Rapport av ”Swedbank” AB, som står
under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras denna Rapport av Swedbank AS, som står
under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland
(Finanšu un kapitala tirgus komisija).
Rapporten får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som
inte är kunder till Swedbank eller som är medborgare eller har
hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag
eller annan bestämmelse.
I Storbritannien adresseras Rapporten endast till personer (och får
endast förlitas på av sådana personer), som har professionell
erfarenhet av frågor som rör investeringar i enlighet med artikel

Investeringsrekommendationer uppdateras normalt sätt två gånger
per månad. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbank
Researchs medgivande.

Producerad av Swedbank Macro Research.
Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), SE-105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm..

Swedbank Economic Outlook | Januari 2022 | 35

