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ÖVERSIKT
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GLOBAL ÖVERSIKT

Året inleddes positivt. När pandemins grepp började lätta och restriktionerna hävdes skulle den
uppdämda efterfrågan släppas loss. Det var upplagt för en god ekonomisk utveckling, även om
inflationstrycket höll på att byggas upp. Den ryska invasionen av Ukraina den 24 februari förändrade
snabbt förutsättningarna.
Kriget påverkar den globala ekonomin på många sätt. Energi- och råvarupriserna har ökat ytterligare,
vilket bidrar till att höja den redan höga inflationen och dämpar tillväxten. I takt med att hushållens
köpkraft försämras påverkas konsumtionen negativt. Dessutom skapar de stora svängningarna i rå- och
insatsvarupriserna en osäkerhet, vilket kan leda till att företag skjuter upp investeringsbeslut. Tillväxten
hämmas även av problem på utbudssidan eftersom brist på insatsvaror och långa leveranstider kan
förvärras, inte minst inom industrin. Därtill riskerar den globala livsmedels-försörjningen att begränsas
eftersom Ukraina och Ryssland är viktiga exportörer av spannmål och gödningsmedel. De globala
livsmedelspriserna nådde rekordnivåer redan i februari, det vill säga till stor del före invasionen.
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GLOBAL ÖVERSIKT

Samtidigt har centralbankerna inlett en kamp för att stabilisera prisutvecklingen och hålla
inflationsförväntningarna i schack genom att snabbt minska på den tidigare stimulanspolitiken. Detta,
tillsammans med stigande inflation, ledde till en extraordinär ränteuppgång i mars. Högre
finansieringskostnader ökar bördan för såväl hushåll som företag, vilket ytterligare tynger tillväxten.
Men det finns också faktorer som håller uppe tillväxten framöver. För det första är den underliggande
ekonomiska utvecklingen fortsatt stark. Det finns fortfarande utrymme att ta igen förlorad aktivitet i
vissa länder och sektorer efter pandemin. Detta gäller särskilt för många tjänstesektorer, som i
allmänhet också är mer skyddade mot nuvarande motvind eftersom de är mindre beroende av handel,
energi och råvaror. För det andra förväntas finanspolitiken vara stödjande. Många EU-länder har aviserat
mer utgifter för försvar och stöd till hushållen. Investeringar för att påskynda övergången från det ryska
energiberoendet kommer också att öka tillväxten. Dessutom kommer den stora tillströmningen av
flyktingar till EU att öka både den privata och den offentliga konsumtionen, även om den tynger de
offentliga finanserna. Sammanfattningsvis ser vi därför fortfarande en hygglig tillväxt – och inte
stagnation – framför oss.
Vi reviderar våra centralbanksprognoser och förväntar oss nu att borttagandet av stimulanser kommer
att ske betydligt snabbare jämfört med vår prognos i januari. Generellt tror vi att centralbankerna
kommer att eftersträva en snabb åtstramning, koncentrerad till det här året, men att penningpolitiken i
stort sett lämnas oförändrad under nästa år när både inflation och konjunktur dämpas i flera länder.
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EUROOMRÅDET

Ekonomin inledde året starkt. Omikronvågen började avta i de flesta länder och problemen i
leveranskedjorna visade tecken på att lätta. Konsensusförväntningarna innebar en tillväxt på cirka
4 procent i euroområdet i år. Nu förvärrar kriget problemen i leveranskedjan samtidigt som inflationen
blir ännu högre och ligger kvar på en hög nivå längre. Sanktionerna kan dessutom påverka vissa delar av
det finansiella systemet i större utsträckning och detta kan spilla över på realekonomin. Vi justerar ner
vår prognos och förväntar oss att euroområdets BNP växer med 2,6 procent i år och 2,7 procent 2023.
Kriget försämrar utsikterna men det finns även faktorer som motverkar. Inflationen kommer att
begränsa hushållens köpkraft och konsumtionen lär sannolikt bli lidande, men samtidigt mildras
skadorna av en stark arbetsmarknad och ett högt sparkapital. Det pågående kriget dämpar
konsumenternas och företagens optimism och tynger investeringstillväxten. Rysslands andel av
importen i euroområdet är låg, om vi utesluter energi, så att ersätta denna inom industrin bör vara
hanterbar även om det kan vara svårare inom vissa branscher. Till exempel levererar Ukraina
komponenter till den tyska bilindustrin som kan vara svåra att snabbt ersätta.
Energi är det främsta problemet. Än så länge påverkas energisektorn inte direkt av sanktioner, men EUländerna utarbetar planer på hur man ska minska beroendet av Ryssland så snart som möjligt. Många
jämför den nuvarande energiprischocken med 1970-talet, men det finns två viktiga skillnader. Under de
senaste decennierna har energieffektiviteten förbättrats avsevärt; EU kan nu producera dubbelt så
mycket med samma mängd energi. Den nuvarande prischocken är inte heller lika stor som under 2008
eller 1970-talet om vi tar hänsyn till att den allmänna prisnivån och att inkomsterna är högre nu. Ett
fullständigt förbud mot rysk energiimport skulle dock förändra kalkylen och innebära en betydligt större
chock för euroområdets ekonomi, men det är fortfarande ett riskscenario.

Finanspolitiken kommer åtminstone delvis att mildra skadorna för hushåll och företag. Tilltagande
investeringar i energiförsörjning och försvar kommer också att öka tillväxten under de kommande åren.
Dessutom kommer återhämtningen inom inhemsk tjänstesektor och turism att sätta fart i takt med att
reserestriktionerna hävs över hela västvärlden.
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ANTAGANDEN

Vi gör inga utfästelser om utvecklingen av kriget i Ukraina. Prognosen vilar däremot på
antagandet att sanktionerna och bojkotterna mot Ryssland, liksom motsanktionerna, kommer att
kvarstå under prognoshorisonten, dvs. vi förutser varken mycket mer omfattande eller upphävda
sanktioner.
Antagandet innebär att olje- och gaspriserna sannolikt kommer att förbli höga, men inte öka
ytterligare, under prognoshorisonten. Mer specifikt förväntas Brent-oljepriset vara i genomsnitt
110 $/fat under andra kvartalet innan det långsamt sjunker till 106 $/fatet i slutet av 2022 och
fortsätta ner till 100 $/fat mot slutet av 2023. Detta innebär i sin tur att inflationen sannolikt snart
kommer att toppa i många länder. Samtidigt väntas nedgången gå långsamt då flera indirekta
effekter, till exempel företag som överför högre kostnader på konsumenterna, bedöms hålla
konsumentprisinflationen högre än normalt ett tag till.
Det finns många risker som kan påverka utvecklingen framöver. Sammantaget bedöms de
negativa riskerna överskugga de positiva. En upptrappning av kriget och ett fullständigt embargo
mot rysk energiimport till EU kan inte uteslutas. Detta skulle leda till markant högre energipriser
på kort sikt, vilket skulle pressa upp inflationen ännu mer samtidigt som tillväxten dämpas.
Beräkningar tyder på att ett omedelbart stopp för den ryska energiimporten till Tyskland skulle
sänka den tyska BNP-tillväxten med mellan 0,5 och 3 procent de kommande tolv månaderna,
vilket tydligt ökar riskerna för stagnation.1
Det finns också risker som inte är direkt relaterade till kriget. Kina fortsätter att bekämpa covidutbrott genom att införa lokala nedstängningar, vilket kan orsaka produktionsstopp och
ytterligare förvärra redan ansträngda leveranskedjor. Även riskerna relaterade till den kinesiska
fastighetssektorn kvarstår.
Med historiskt hög inflation och en inbromsning i tillväxten navigerar centralbankerna i en knepig
terräng och penningpolitikens konsekvenser utgör ytterligare en risk för utsikterna. Det kortsiktiga
fokuset på att få inflationen och inflationsförväntningarna under kontroll riskerar att bromsa
tillväxten ytterligare. Vår prognos innebär att centralbankerna kommer att klara en mjuklandning,
men vi utesluter inte en ojämn och snabb försämring av konjunkturen. Det finns också en liten
risk att vissa centralbanker, till exempel ECB och Riksbanken, agerar för långsamt, vilket kan leda
till ännu högre och mer ihållande inflation som i sin tur skadar hushållen mer. Det är en snäv
balansgång för centralbankerna framgent.

1

Rysslands angrepp på Ukraina har chockat Europa och kommer sannolikt att leda till en varaktig
förändring av politiken, särskilt på energi- och försvarsområdet. Länderna var redan oroade över
energiomställningen, men har nu ett mycket starkare incitament att öka investeringstakten. Tyskland
har aviserat att de kommer att spendera minst 2 procent av BNP på försvar och många europeiska
länder kommer sannolikt att följa efter. Att uppnå säkerhet kommer inte att vara billigt. Argumenten för
att reformera EU:s finanspolitiska ramverk var starka redan före kriget och nu har de stärkts ytterligare.

1

Bachmann m.fl. (2022) What if? The Economic Effects for Germany of a Stop of Energy Imports from Russia
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USA

En fullständig översyn av de finanspolitiska reglerna är osannolik, men även en mer begränsad
kompromiss skulle kunna ge ett betydande utrymme för finanspolitiskt stöd på medellång sikt.

Hög inflation försätter ECB i en obekväm sits. Pristillväxten förväntades till stor del nå sin kulmen under
första kvartalet, men med den förnyade uppgången i energipriserna kommer inflationen sannolikt att nå
sin topp först i maj. Vi förväntar oss att den genomsnittliga årliga inflationen kommer att ligga nära
6 procent 2022 för att sedan sjunka till 2,3 procent 2023. Än så länge har inte lönetrycket på
arbetsmarknaden ökat; den framförhandlade löneökningen är dämpad. Resultatet är en negativ
reallönetillväxt som mörkar konsumtionsutsikterna. Men samtidigt motverkas nedgången, åtminstone
delvis, av olika statliga stödpaket. Löneökningarna kan visserligen tillta om arbetslösheten fortsätter att
sjunka. Det finns en risk för att inflationen för närvarande breddas, men å andra sidan kan
investeringarna i alternativa energikällor och ökad effektivitet få deflationära effekter längre fram.
Sammantaget är osäkerheten förhöjd eftersom den framtida inflationsbanan främst beror på geopolitik.
ECB har överraskat genom att tona ned de krigsrelaterade riskerna för den ekonomiska tillväxten och
fokuserar i stället på den rekordhöga inflationen. Även om högre räntor inte kan bromsa naturgas- eller
oljepriserna verkar ECB inte vara tillfreds med den höga kärninflationen. Marknaderna förväntar sig nu
att interbankräntan Euribor – som fångar marknadsförväntningarna på ECB – blir positiv i slutet av året
och överstiger 1 procent nästa år. Vi tror inte att det kommer att gå så långt och förutspår att ECB
kommer att avsluta sina tillgångsköp i slutet av sommaren och sedan höja inlåningsräntan med 25
punkter två gånger, i september och december, och avsluta året på noll. Men lägre inflationen och mer
dämpade tillväxtutsikter i flera länder väntas leda till att ECB avvaktar med räntehöjningar under 2023.

I mars inledde Federal Reserve (Fed) sin nuvarande räntehöjningscykel genom att höja intervallet för
styrräntan till 0,25–0,50 procent, vilket är den första räntehöjningen från den amerikanska centralbanken
sedan 2018. Dessutom signalerade de många fler höjningar framöver. Fed kommer även snart att börja
krympa på balansräkningen, eventuellt redan i maj eller juni, vilket fungerar som en annan form av
penningpolitisk åtstramning. Den snabba omsvängningen av penningpolitiken kommer efter att
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USA

centralbankens mål om maximal sysselsättning har uppnåtts samtidigt som inflationen riskerar att
överskjuta målet även på sikt.
Mycket pekar på att inflationen tar ett allt större grepp om ekonomin. Inflationen steg till 7,9 procent i
februari, vilket är den högsta inflationstakten sedan 1982. Och februari kommer förmodligen inte att
vara månaden då inflationen når sin topp. Sedan Rysslands invasion av Ukraina har råvarupriserna stigit,
exempelvis vad gäller för livsmedel och energi, vilket riskerar att höja inflationen ännu mer och att den
förblir förhöjd under en längre tid. Inflationsförväntningarna har dessutom ökat. Men inflationen blir inte
bara högre, utan också bredare, vilket gör det svårare att kontrollera den. Allt detta är oroande för Fed
som vill behålla sin trovärdighet för målet kring prisstabilitet.
Arbetsmarknaden har fortsatt att stärkas. Sysselsättningen i den privata sektorn har ökat med nästan
1,7 miljoner hittills i år och ekonomin är nu bara cirka 1,6 miljoner ifrån nivån som rådde innan
pandemin. Dessutom sjönk arbetslösheten till 3,6 procent i mars vilket är en ny lägsta nivå sedan
pandemin. Arbetsmarknaden präglas av ett stort antal lediga jobb och att många byter jobb. Men även
om efterfrågan på arbetskraft är hög släpar deltagandegraden på arbetsmarknaden fortfarande efter.
Denna obalans mellan efterfrågan och utbud har bidragit till både högre löneökningar och ett stigande
arbetskostnadsindex, samtidigt som arbetstagarna kan komma att kräva högre lön för att kompensera
för den höga inflationen. En löne- och prisspiral riskerar att höja inflationen ännu mer och är en annan
anledning till oro för Fed.

Fed är nu fast besluten att strama åt penningpolitiken eftersom inflationen redan är långt över
tvåprocentsmålet samt att arbetsmarknaden är stark. Vi tror att Fed kommer att vara framtunga med
sina räntehöjningar och vi har också höjt vår prognos. För det första väntar vi oss att Fed kommer att
höja räntan med 50 punkter vid sitt nästa möte i maj. Därefter prognoserar vi räntehöjningar av
storleken 25 punkter vid varje återstående möte i år och två gånger i början av nästa år, så att räntan når
ett intervall på 2,5–2,75 procent.
Vi tror att kriget i Ukraina kommer att påverka den amerikanska ekonomin i mindre utsträckning jämfört
med Europa, men effekterna blir ändå kännbara. Detta i kombination med en stramare penning- och
finanspolitik kommer att bidra till en avmattning av tillväxten och den aggregerade efterfrågan.
Hushållens konsumtion tyngs av hög inflation och sedermera högre räntor. Den starka
arbetsmarknaden tillsammans med goda balansräkningar från hushållen dämpar dock åtminstone en
del av smällen. Sammantaget har vi reviderat ned vår BNP-tillväxtprognos både för i år och nästa år.
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KINA

Den kinesiska ekonomin har under en tid tyngts av två faktorer. Den första är pandemin och hur Kina har
valt att hanterat den. Mer specifikt har "nolltoleranspolitiken" hämmat den inhemska konsumtionen och
stundtals tvingat fabriker att tillfälligt stänga. När smittspridningen nu stiger igen dämpar det tillväxten
även framöver. Den andra är den krisande kinesiska fastighetssektorn med fallande priser senaste
månaderna och som kan komma att förbli tillväxthämmande i många år framöver. Rysslands invasion
av Ukraina innebär också nedåtrisker för tillväxten genom exempelvis högre råvarupriser och brist på
insatsvaror, samt ökade geopolitiska spänningar.
Kina når allt som oftast sitt tillväxtmål. Sedan 2000 har den ekonomiska tillväxten endast varit lägre än
målet en gång, vilket var 2014 då målet missades med liten marginal (0,1 procentenheter). Även 2019
var en utmaning då Kina rapporterade en BNP-tillväxt som var precis i linje med den nedre gränsen för
sitt målintervall det året (6–6,5 procent). Inget tillväxtmål sattes 2020 på grund av pandemin.

2022 är ett politiskt viktigt år för Xi Jinping på grund av den 20:e partikongressen senare i år, där han kan
komma att bli president för en tredje mandatperiod. Innan dess vill det politiska styret i Peking
säkerställa både social och ekonomisk stabilitet. För att nå tillväxtmålet och uppnå en stabil
makroekonomisk utveckling kommer den ekonomiska politiken fortsätta att vara expansiv.
Finanspolitiken väntas spela en stor roll i detta, till exempel genom investeringar i infrastruktur. Vad
gäller penningpolitiken tror vi att Kinas centralbank kommer att sänka räntorna och affärsbankers
kassakrav ytterligare i år och därmed fortsätta att avvika från den åtstramning av penningpolitiken som
många andra centralbanker har skiftat mot. Trots snabbt stigande producentpriser och uppåtrisker för
råvarupriserna från kriget i Ukraina är inflationen fortfarande dämpad, vilket gör att det finns utrymme
för penningpolitiska lättnader. Men det kommer att krävas mycket för att möta motvinden från
pandemin och fastighetssektorn och det är osäkert om det är möjligt att uppnå en tillväxt på runt 5,5
procent. Vi lämnar vår BNP-tillväxtprognos oförändrad på 5 procent i år och nästa år.
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RÄNTOR OCH VALUTOR

Centralbankerna har nu gått in för att bekämpa inflationen efter att den i flertalet länder nått den högsta
nivån på flera decennier. Detta har lett till högre räntor på statsobligationer med kortare löptid, eftersom
dessa i stor utsträckning styrs av förväntningarna på centralbankerna. Räntan på den amerikanska 2åriga statsobligationen är nu cirka 2,4 procent, upp från 0,75 procent vid årsskiftet. Motsvarande
svenska ränta har stigit från -0,2 procent till 0,65 procent då marknaden nu också räknar med att
Riksbanken snart höjer räntan.
Statsobligationsräntorna med längre löptid är också på de högsta nivåerna sedan 2019. Från årsskiftet
har den amerikanska 10-årsräntan ökat från cirka 1,5 procent till 2,4 procent. Till en början berodde
detta till stor del på förbättrade tillväxtutsikter och stigande realräntor, men sedan början av kriget i
Ukraina och nya covid-utbrott i Kina har räntan snarast stigit på grund av högre förväntad inflation.
Eftersom korta räntor har stigit mer än längre räntor är avkastningskurvan för närvarande förhållandevis
platt, dvs korta och långa räntor ligger nu på ungefär samma nivå. Detta ses ofta som ett tecken på att
investerare förväntar sig att konjunkturen har nått sin topp och om avkastningskurvan "inverterar" – det
vill säga om 2-årsräntorna går högre än 10-årsräntorna – ses det ofta som en tidig signal om en
recession framöver.
Vi bedömer att centralbankerna i närtid kommer att leverera på de högt ställda förväntningarna på
åtstramningar. Centralbankerna är oroliga för att en del av inflationsuppgången blir mer bestående,
vilket skulle kunna bidra till en tilltagande löneprisspiral, och väntas därför strama åt penningpolitiken

Samtidigt bedömer vi att marknaden nu prissätter för mycket i form av centralbanksåtstramningar på
sikt och att signalerna från centralbankerna själva, särskilt Fed och Norges Bank, är för aggressiva. När
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inflationen senare i år sjunker tillbaka och högre räntor dämpar den ekonomiska aktiviteten, bedömer vi
att centralbankerna kommer att slå av på takten. Vi tror alltså inte att styrräntorna kommer att bli så
höga som marknaderna nu förväntar sig, vilket återspeglar vår uppfattning att räntan kommer att vara
lägre i slutet av 2023 jämfört med slutet av detta år.

Kreditmarknaderna påverkades markant tidigare i år när centralbankerna blev mer hökaktiga i sin
kommunikation och signalerande såväl högre styrräntor som minskade värdepappersköp.
Kreditspreadarna, det vill säga ränteskillnaden mellan en företagsobligation och en statsobligation med
samma löptid, steg. Ränteskillnaden har ökat mest i segmentet med lägre kreditvärdighet, medan
uppgången har varit mer dämpad för så kallade ”investment grade”-krediter. Sammantaget är
spreadarna nu nära historiska mediannivåer.
Mer åtstramande penningpolitik, försämrade tillväxtutsikter och geopolitiska spänningar bidrar till de
högre kreditpreadarna, vilket medför att företagens finansieringskostnader blir högre. Vi räknar med att
spreadarna i princip ligger kvar på nuvarande nivåer under prognosperioden.

Under de senaste månaderna har stigande råvarupriser gett stöd åt de traditionella råvaruvalutorna
medan geopolitiska spänningar har lett till placeringar i säkra valutor. Ränteskillnader mellan olika länder
har, som alltid, också spelat en viktig roll.
Den amerikanska dollarn har presterar bäst under de senaste 12 månaderna, stärkt av sin status som
likvid och säker valuta i oroliga tider. Dollarn stöds också av att USA drabbas mindre av de ekonomiska
följderna av kriget och av en förhållandevis stram penningpolitik. Framöver räknar vi med att euron ska
kunna återta förlorad mark, med understöd av stora finanspolitiska satsningar, bl.a. inom försvar och
energipolitik. Euron väntas stärkas till cirka 1,20 jämfört med dollarn. Den japanska yenen har försvagats
trots sin status som en säker hamn. Anledningen den här gången är att den japanska centralbanken
håller kvar sin mjuka hållning samtidigt som landet är beroende av råvaruimport.
Den norska kronan har gynnats av det stigande oljepriset och av Norges Banks planer att snabbt
normalisera räntorna. Framöver förutser vi att den norska kronan kommer fortsätta att stärkas i
förhållande till andra europeiska valutor, mot bakgrund av fler globala investeringar i energisektorn och
en stark bytesbalansutveckling framöver.
Den svenska kronan fick däremot en törn när kriget i Ukraina bröt ut och investerare fokuserade på mer
likvida och säkrare valutor. Kronan har dock revanscherat sig något på senare tid när oväntat hög
inflation har stärkt förväntningarna om en snabb omläggning av Riksbankens penningpolitik. Vi tror att
kronförstärkningen fortsätter ner mot 10,00 mot euron.
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De nordiska ekonomierna återhämtade sig snabbt från pandemin och i början av året låg
sysselsättningsgraden över nivåerna före pandemin medan inflationen var högre än väntat. Nu grumlas
de nordiska utsikterna av kriget i Ukraina, även om vi räknar med att den negativa effekten på BNPtillväxten kommer att vara något mindre jämfört med resten av Europa.
Liksom i de flesta länder är inflationen högre än på flera decennier. Det är inte bara stigande energipriser
som lyfter inflationen, utan kärninflationen ökar också. I februari var inflationen exklusive energi 2–
3 procent i de nordiska länderna och vi räknar med att den kommer att stiga ytterligare under de
kommande månaderna i takt med att höga producentkostnader vältras över till konsumentpriserna.
Inflationen kommer att förbli hög i år innan den dämpas under 2023. Penningpolitiken blir mindre
expansiv. Riksbanken börjar höja reporäntan i april medan Norges Bank höjer till 1,75 procent i år men
avstår från att höja räntan nästa år på grund av räntekänsliga hushåll.
Den höga inflationen minskar hushållens köpkraft. Samtidigt innebär omläggningen av penningpolitiken
att hushållen står inför stigande bolåneräntor. Hushållens sparande är dock fortfarande högt och
fungerar som en buffert. Finanspolitiken mildrar också utvecklingen, bland annat stöd till hushållen för
att kompensera för höga energipriser. Vi förväntar oss fortfarande att hushållens konsumtion kommer
att driva tillväxten i år, men om det kraftigt försämrade konsumentförtroendet leder till högre
försiktighetssparande försämras tillväxtutsikterna.
De direkta handelsförbindelserna med Ryssland är mycket begränsade i Norden, med undantag för
Finland, där Ryssland är den fjärde största import- och sjätte största exportpartnern. En betydande
minskning av exporten och importen på grund av sanktionerna kommer därmed att påverka Finlands
ekonomi mer. Finlands energiförsörjning är också mycket mer beroende av att rysk olja och gas, vilket
gör den sårbar om EU-länderna beslutar om ett gas- och oljeembargo. Den norska ekonomin befinner
sig däremot i en bättre situation då olje- och gasintäkterna ligger på rekordhöga nivåer och NOK har
stärkts mycket.
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Svensk ekonomi återhämtade sig snabbt efter pandemin och efter en stark avslutning på förra året var
BNP tillbaka på trend under fjärde kvartalet. Vi räknar nu med en svag tillväxt under första halvåret i år
mot bakgrund av kriget i Ukraina, men därefter en mer normal utveckling. BNP väntas öka med på
2,8 procent i år och 2,3 procent nästa år.
Sveriges direkta ekonomiska förbindelser med Ryssland och Ukraina är begränsade. Till skillnad från
många andra länder i Europa är svensk energiförbrukning inte beroende av rysk import. Direkt handel är
inte heller stor men ett område där importen är betydande är konstgödsel. Förra året stod Ryssland för
nästan 20 procent av total import av konstgödsel och ett importstopp skulle därmed kunna få
betydande konsekvenser för svenskt lantbruk. Dessutom påverkas svensk ekonomi via indirekta effekter
såsom förvärrade globala flaskhalsproblem och att viktiga europeiska handelspartners påverkas mer.
En förvärrad komponentbrist och en inbromsning i framför allt Tyskland väntas dämpa svensk industri,
särskilt fordonsindustrin. Men det finns också branscher som gynnas i den nya miljön med allt större
satsningar på försvaret och en snabbare energiomställning i många länder. Det innebär en skjuts till
delar av svensk basindustri, såsom stål- och metallframställning, men även delar av verkstadsindustrin,
och väntas vara en faktor som bidrar till att inbromsningen i svensk export inte blir så stor. Däremot
väntas en del av näringslivets investeringar skjutas på framtiden på grund av den ökade osäkerheten.
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Hög inflation medför att hushållens köpkraft utvecklas svagare i år. Högre räntor än i vår förra prognos
innebär också att hushållens utrymme för annan konsumtion är lägre nu. Hushållens ränteutgifter
kommer att stiga snabbt när bolåneräntorna stiger, då två tredjedelar av hushållen har relativt kort
räntebindningstid. Räntorna på lån med längre bindningstid har redan stigit de senaste månaderna vilket
betyder att även om hushållen nu binder räntorna kommer deras ränteutgifter att öka jämfört med i fjol.
Men trots att vi räknar med högre räntor framöver så är de på relativt låga nivåer historiskt sett.
Reallönerna sjunker i år till följd av den höga inflationen. En stark arbetsmarknad, där fler får jobb, och
ökade transfereringar från staten förbättrar inkomsterna något, men hushållens reala disponibla
inkomster väntas ändå sjunka med cirka 1 procent i år men stiga med knappt cirka 1,5 procent nästa år.
Trots att hushållen får stora tillskott från staten är detta betydligt lägre än det historiska snittet för
perioden 1995–2019 (2,6 procent).

Hushållens konsumtion bromsar in under prognosperioden. Ökad osäkerhet bidrar till försiktighet hos
hushållen. Ett högt sparande i spåren av pandemin utgör dock en välbehövlig stötdämpare vilket väntas
hålla uppe i vart fall tjänstekonsumtionen. Efter nästan två år med restriktioner kommer hushållen att
efterfråga tjänstekonsumtion såsom nöjen, resor och restaurangbesök.
Bostadsmarknaden går mot osäkrare tider. Vi tror att prisuppgången på bostadsmarknaden nu bromsar
in och att prisökningen planar ut under andra halvåret i år och vi räknar med ungefär oförändrade priser
nästa år. Det förklaras av att bolåneräntorna stiger och av att hushållens inkomster ökar i betydligt
långsammare takt under prognosperioden. Bostadspriserna får dock visst stöd i det faktum att
obalansen mellan efterfrågan och utbud kvarstår samtidigt som vi inte förväntar oss några
regelförändringar i närtid. Byggtakten är i nuläget väldigt hög och även om vi tror att den hålls uppe
framöver så bör leveransstörningar och stigande räntor sätta visst negativt avtryck på antalet påbörjade
bostäder de kommande åren.

Arbetsmarknaden ljusnade betydligt under 2021. Nya länkade data för tidseriebrottet 2021 visar att
arbetslösheten som stundtals översteg 9 procent under pandemin har sjunkit till under 8 procent i
början av 2022, samtidigt som sysselsättningen nu överstiger nivåerna för pandemin. Vi bedömer att
arbetslösheten kommer fortsätta att sjunka under de närmaste åren och uppgå till drygt 6,5 procent vid
slutet av 2023. Framåtblickande indikatorer tyder på en fortsatt stark efterfrågan på arbetskraft
samtidigt som det finns tecken på ökade svårigheter att rekrytera personer med efterfrågad kompetens.
Nyanmälda lediga platser ligger på en historiskt hög nivå.
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Löneutvecklingen är stabil och det finns ännu inga tydliga 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. Det finns en ovanligt stor osäkerhet kring löneutvecklingen
framöver då den höga inflationen skulle kunna leda till högre lönekrav som en slags kompensation.

Att sysselsättningsgraden är tillbaka på nivåerna före pandemin, samtidigt som arbetslösheten är något
högre, beror på att de beräknas på lite olika sätt och att antalet sysselsatta inte har återhämtat sig lika
snabbt som ökningen i antalet personer i arbetskraften (vilket enbart påverkar arbetslösheten och inte
sysselsättningsgraden).

Inflationen har överraskat kraftigt på uppsidan under inledningen av året och i februari var årstakten i
KPIF 4,5 procent. Från att under fjolåret främst ha handlat om höga energipriser, har den senaste tidens
uppgång framför allt berott på att den underliggande inflationen, KPIF exkl. energi, har börjat stiga från
fjolårets låga nivåer. Flera företag har börjat höja priserna till konsumenter och aviserar mer övervältring
framöver. Kostnadstrycket har förblivit högt och förstärks ytterligare av kriget i Ukraina, som skapar
leveransstörningar samt lyfter råvarupriser och transportkostnader. Inflationstakten väntas stiga de
kommande månaderna och nå 6 procent, bland annat på grund av den svaga kronan.
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I spåren av pandemin, höga energipriser och kriget i Ukraina står svensk livsmedelsproduktion
inför en perfekt storm. Insatsvarupriser har stigit under en längre tid och har tillsammans med
logistikproblem försämrat lönsamheten inom lantbruket, vilket förvärras av prisökningarna på el
och diesel. Även konstgödsel och djurfoder har blivit dyrare. Samtidigt har livsmedelspriserna
senare i förädlingskedjan förblivit låga och först börjat stiga mer påtagligt sedan årsskiftet.
Likviditetsbristen som därmed uppstått i lantbruket är för tillfället mycket stor. Sedan invasionen
av Ukraina och sanktionerna mot Ryssland, vars råvaru- och konstgödselexport är betydande, har
kostnadstrycket ökat ytterligare. Delar av detta kommer bli kännbart med eftersläpning, till
exempel inför höstsådden och under 2023. Dessutom lär räntekostnaderna för
livsmedelsproducenter öka i takt med att Riksbanken stramar åt penningpolitiken. Riktade
stödåtgärder kan avhjälpa i viss utsträckning, men kostnaderna behöver kompenseras med
högre försäljningspriser, antingen direkt till kund eller som konsekvens av
produktionsminskningar.
Förutsättningarna för att kunna höja konsumentpriserna på svenskproducerade livsmedel får
samtidigt beskrivas som goda. Priskonkurrensen från importsidan är mindre påtaglig eftersom
kostnaderna är förhöjda även i utlandet. Livsmedelsförsörjningen är därtill en viktig del av
krisberedskapen och efterfrågan på just inhemskt producerade livsmedel lär öka. Möjligen väljer
dagligvaruhandeln att prioritera gradvisa prishöjningar för att invänta konsumentreaktionerna,
men sammantaget bör livsmedelspriserna stiga kraftigt under prognosperioden.
Vi räknar med att livsmedelspriserna ökar med över 6 procent under 2022 och ytterligare nästan
6 procent 2023. I närtid får priserna stöd av den svaga kronan och behovet av kompensation till
lantbruket, i alla produktionsgrenar men särskilt animalieproduktionen. På sikt bör eftersläpande
effekter av stigande energi- och gödselpriser sätta mer avtryck, liksom ett fortsatt högt
kostnadsläge och vissa produktionsnedsättningar. Osäkerheten är samtidigt väldigt stor och om
utbudet på livsmedel minskar mer tydligt torde konsumentpriserna stiga ännu kraftigare än vår
prognos.
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Kriget i Ukraina kommer dock ge mer tydligt avtryck på inflationen mot slutet av året och under 2023 då
producentprisökningarna når konsumentledet. Detta väntas hålla uppe den underliggande inflationen
även under nästa år. Högre löneökningstakter vid avtalsrundan 2023 ger ytterligare stöd åt
konsumentpriserna, samtidigt som en gradvis kronförstärkning minskar genomslaget från
importpriserna. Sammantaget räknar vi med en hög inflation under hela prognosperioden.

Den kraftiga och breda uppgången i inflationen tvingar Riksbanken att strama åt penningpolitiken
kraftigt i närtid. Vi räknar med att Riksbanken gör en betydande upprevidering av inflationsprognosen
vid det kommande penningpolitiska beslutet i april. Även om det skulle innebära en enorm omsvängning
från Riksbanken jämfört med utsikterna i februari tror vi att Riksbanken redan i april höjer reporäntan
med 25 punkter till 0,25 procent samtidigt som en minskning av balansräkningen inleds från och med
det tredje kvartalet. Det kan vara värt att påminna om att under åren 2014 och 2015, när inflationen
regelbundet överraskade på nedsidan, valde Riksbanken både att göra en sänkning med 50 punkter och
en sänkning mellan ordinarie penningpolitiska möten. En tydlig signalering i april om förestående
räntehöjning och en höjning om 50 punkter vid junimötet kan inte uteslutas som ett alternativ.
Sammantaget räknar vi med sex räntehöjningar i rad vid samtliga penningpolitiska möten fram t.o.m.
april 2023, upp till 1,5 procent. Minskningen av värdepappersköpen väntas fortsätta under
prognosperioden, långsamt och gradvis. Fram till det fjärde kvartalet 2023 tror vi att obligationsköpen
har halverats från dagens cirka 37 mdkr till 18 mdkr. Vidare bedömer vi att Riksbanken kommer att
avveckla sitt innehav av statsskuldväxlar, uppgående till 20 mdkr, under det andra halvåret i år.

Kriget i Ukraina ändrar helt förutsättningarna för finanspolitiken. Finansministerns planer på en
budgetnormalisering efter pandemin har gått om intet och förbyts i stället till nya krisåtgärder.
Säkerhetspolitiken genomgår en betydande omsvängning, flyktinginvandringen (från Ukraina) väntas
öka och höga priser på bland annat drivmedel och el har lett till nya stödpaket. Vi räknar nu med högre
offentlig konsumtion både i år och nästa år till följd av förstärkningar av försvaret och den ökade
flyktinginvandringen samt mer omfattande transfereringar till hushållen under 2022. I stället för att
sjunka som andel av BNP räknar vi nu med att transfereringarna till hushållen ligger kvar på drygt
13 procent i år. Transfereringarna till företag däremot minskar jämfört med de höga nivåerna under
pandemin. Vi tror att anslagen till försvaret och migration ökar med drygt 20 mdkr i år och omkring
30 mdkr nästa år. Delar av kostnaden för migration väntas finansieras genom minskade anslag till
internationellt bistånd, men sammantaget innebär det ändå cirka 30 mdkr mer i ofinansierade åtgärder i
år än vad vi tidigare räknade med och därmed ett underskott med 0,4 procent av BNP.
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Trots svagare tillväxtutsikter räknar vi inte med någon stor försämring av skatteintäkterna. Även om
skatten på företags- och kapitalvinster utvecklas svagare än vad vi tidigare trott ökar hushållens
konsumtion i nominella termer samtidigt som arbetsmarknaden fortsätter att stärkas. Däremot kommer
högre räntor att försämra statens budgetsaldo. Sammantaget sjunker den offentliga skulden i något
långsammare takt jämfört med prognosen i januari och nästa år väntas den ligga på drygt 31 procent av
BNP.
En knäckfråga framöver är hur förstärkningen av försvaret ska finansieras. Sveriges offentliga
skuldsättning är fortsatt låg i ett internationellt och historiskt perspektiv och att slopa överskottsmålet
skulle inte äventyra hållbarheten i svenska offentliga finanser.
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Den norska ekonomin går för närvarande på högvarv och den senaste konjunkturrapporten (Regional
Network) bekräftade att risken för överhettning är utbredd. Kapacitetsutnyttjandet har ökat snabbt och
ligger på den högsta nivån sedan 2007 samtidigt som nästan hälften av alla företag uppger att
arbetskraftsbristen begränsar produktionen. Löneförhandlingar mellan parterna inom industrin
avslutades nyligen och landade i ett avtal på 3,7 procent. Avtalet sätter normen för de återstående
förhandlingarna, även för offentlig sektor, vars förhandlingar kommer att äga rum senare under våren.
Givet den höga arbetskraftsbristen kommer ökningstakten sannolikt att bli högre än normen och vi
förväntar oss att den faktiska lönetillväxten blir 4,1 procent i år.
Arbetslösheten har fallit tillbaka snabbt. I februari var den registrerade arbetslösheten nere på
1,9 procent, en nivå som inte setts sedan 2008. Vi räknar med att arbetslösheten sjunker ytterligare de
kommande månaderna, eftersom anställningar inom tjänstesektorerna fortfarande ligger under normal
nivå och kommer att fortsätta att återhämta sig framöver. Antalet nya lediga platser är fortfarande
rekordhögt, vilket ytterligare understryker en fortsatt stark efterfrågan på arbetskraft.
Hushållens konsumtion kommer att vara en viktig drivkraft för tillväxten i år tack vare öppningseffekter
efter pandemin. Till skillnad från många andra länder väntas reallönerna öka något i år. En hög sparkvot
skulle också kunna stödja konsumtionen framöver, men eftersom en stor del av besparingarna har
gjorts i mindre likvida medel räknar vi med att denna effekt är relativt begränsad. Sparkvoten har också
reviderats ned på senare tid. Det är framför allt konsumtionen av tjänster som väntas stiga snabbt
närmaste tiden. Omsättningen inom detaljhandeln är tillbaka på normala nivåer, medan volymerna hålls
nere av hög pristillväxt. Fler utlandsresor bör också tynga den inhemska konsumtionen. Vi räknar med
att konsumtionsmönstren normaliseras under året och att tillväxten så småningom återgå till trend.
Inflationen har blivit mycket högre än väntat och risken har ökat att den blir ännu högre. El- och
bränslepriserna har nått nivåer som saknar motstycke. Elstödet till hushåll, som infördes i december
förra året för att kompensera för höga kostnader, har förlängts till och med mars 2023, vilket ger en viss
lättnad till hushållen. Detta bidrar direkt till att minska inflationen. Kärninflationen, som bland annat
exkluderar energipriser, överskred i februari målet på 2 procent och kommer sannolikt att närma sig
3 procent under andra halvåret 2022. Den inhemska inflationen väntas öka på grund av högre
löneökningar och snabbt stigande livsmedelspriser. Även den höga globala inflationen bidrar till
importerad inflation, men en starkare norsk krona dämpar effekterna. Vi förväntar oss att den totala
inflationen i genomsnitt kommer att vara 3,9 procent i år, medan kärninflationen stabiliseras på
2,7 procent.
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Norges Bank har börjat strama åt penningpolititiken för att dämpa inflationen och motverka en
löneprisspiral. I mars höjde de styrräntan för tredje gången till 0,75 procent samtidigt som den
kontracykliska bufferten höjdes till den maximala nivån på 2,5 procent. Räntebanan reviderades upp
med så mycket som 80 punkter 2024 och räntan väntas nu toppa på 2,50 procent. Det skulle innebära
ytterligare tre räntehöjningar i år och ytterligare fyra höjningar 2023.

Mot bakgrund av hög lönetillväxt och en stram arbetsmarknad förväntar vi oss att Norges Bank höjer
räntan ytterligare fyra gånger i år. Vi anser fortfarande att Norges Banks prognos för BNP-tillväxten i år
är något optimistisk. Långsammare tillväxt och fortsatt hög inflation mot slutet av året kan försvåra
avvägningen i penningpolitiken. Dessutom har hushållen anpassat sig till låga räntor under de senaste
decennierna och skuldkvoten har ökat till nya rekordhöga nivåer. Därför kommer räntehöjningar att få
större effekt än tidigare vilket innebär en tydlig nedåtrisk för Norges Banks prognoser. Vi räknar nu med
att Norges Bank höjer räntan till 1,75 procent vid årsskiftet, men att de avstår från ytterligare
räntehöjningar nästa år.
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Kriget i Ukraina dämpar tillväxten och pressar upp priserna i en tid då inflationen och kapacitetsutnyttjandet redan är höga i den danska ekonomin. Återhämtningen efter pandemin var exceptionellt
snabb och i början av året var både BNP och sysselsättning mycket högre jämfört med 2019. Hittills har
löneökningarna varit relativt dämpade, med undantag för byggsektorn där kapacitetsutnyttjandet är
högre än i resten av ekonomin. Inflationen har framför allt stigit på grund av höga energipriser och
nådde 4,8 procent i februari, vilket är den snabbaste ökningen på över 30 år. Kärninflationen, som fångar
prisuppgången exklusive energi, har också börjat öka och vi förväntar oss att den kommer att stiga
ytterligare i takt med att höga kostnader för företagen leder till fler prishöjningar. Vi reviderar upp vår
inflationsprognos till 4,8 procent i genomsnitt i år och 2,0 procent nästa år.
Hög inflation minskar hushållens köpkraft. Disponibla inkomster hålls dock uppe av den höga
sysselsättningen och statliga stöd, bland annat i form av checkar till hushållen för att kompensera för
höga energipriser. Trots en snabb återhämtning i konsumtionen förra året är sparkvoten hög jämfört
med före pandemin. Vi förväntar oss en minskning av sparkvoten i år och att hushållens konsumtion
kommer att öka med strax under 2,5 procent 2022 och 2023. Men om hushållens förtroende ligger kvar
på nuvarande mycket låga nivå kan utsikterna för konsumtionen visa sig vara alltför optimistiska.
Vi räknar med att företagen senarelägger vissa investeringar på grund av den ökade osäkerheten. Den
danska exportsektorn är å andra sidan vanligtvis robust mot globala konjunktursvängningar på grund av
exportmixen. De direkta handelsförbindelserna med Ryssland är också begränsade. Tillverkningssektorn
kan dock drabbas av förvärrade flaskhalsproblem med brist på insatsvaror och långa leveranstider och
vi förväntar oss en viss försvagning i exporttillväxten. Å andra sidan kommer transportsektorn, som
tillsammans med handeln bidrar med drygt 20 procent till BNP, sannolikt att fortsatt se en snabb
omsättningstillväxt. Regeringen har aviserat ökade försvarsutgifter som bidrar till högre offentlig
konsumtion och investeringar. Regeringen och koalitionspartierna har också enats om att ändra det
finanspolitiska ramverket i budgetlagen fram till 2030, vilket möjliggör högre offentliga utgifter under det
kommande decenniet. Vi förväntar oss en BNP-tillväxt på 2,4 procent i år och 2,0 procent nästa år.
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Finsk ekonomi avslutade förra året med stark tillväxt och inledde 2022 med fortsatt goda utsikter. Kriget
grumlar nu utsikterna då ökad osäkerhet håller tillbaka investeringar och dämpar hushållens
konsumtion. Ökade energi- och råvarupriser, inklusive livsmedel, väntas hålla inflationen på en hög nivå
under en stor del av detta år. Vi förväntar oss dessutom att förvärrade flaskhalsproblem kommer att
begränsa utbudet och öka priserna ytterligare, samtidigt som en svagare utländsk efterfrågan minskar
exportmöjligheterna. Finlands låga enhetsarbetskostnader innebär samtidigt en god konkurrenskraft,
vilket förväntas bidra positivt till exporttillväxten.
Inflationen har redan stigit till nivåer som senast sågs för 14 år sedan, vilket har bidragit till att sänka
reallönerna. Ungefär hälften av ökningen av konsumentpriserna kommer från högre energipriser, vilket
höjer hushållens kostnader för bostäder och transporter. Regeringen har dock introducerat åtgärder för
att lindra effekterna av högre energikostnader. Vi har reviderat vår inflationsprognos till 4,5 procent i år
och 2,2 procent nästa år. En gradvis inbromsning av energiprisökningen väntas sänka inflationen nästa
år. Trots att hushållens sparande har minskat på senare tid, till följd av att konsumtionen har ökat
snabbt, är sparkvoten fortfarande hög, vilket kan fungera som en buffert mot nedgången i reallönerna.
Ryssland är Finlands fjärde största importpartner och sjätte största exportdestination. Finland
exporterade ungefär 5 procent av sina varor och tjänster till Ryssland förra året, medan importens andel
var cirka 8 procent. Importen av energi från Ryssland utgjorde ungefär hälften av den totala
energiförsörjningen i Finland år 2019. Rysslands betydelse som handelspartner minskade kraftigt under
2014–2015, men har därefter legat konstant. Enligt OECD var andelen som exporterades till Ryssland
cirka 1,8 procent av det totala förädlingsvärdet 2018. Vi räknar med att exporten till Ryssland kommer
att minska avsevärt, men vi räknar också med att se en gradvis omdirigering till andra marknader.

Den ekonomiska chocken i samband med kriget väntas minska BNP-tillväxten med 0,8 procentenheter
2022 jämfört med vår senaste prognos i januari. Vi förutspår att finsk ekonomi kommer att växa med
1,8 procent i år och 1,3 procent nästa år. Den fortsatta återhämtningen efter pandemin kommer att
mildra effekterna från kriget. Men riskbilden är inte balanserad och det är större risk att tillväxten blir
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lägre. Om EU-länderna beslutar sig för att stoppa den ryska importen av gas och olja kommer det att få
en mer betydande påverkan på finsk ekonomi än övriga nordiska länder. Regeringens åtgärder för att
lindra smällen från högre energikostnader och nya investeringar i energiomställning och försvaret
kommer att tynga de offentliga finanserna.
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Utsikterna för de baltiska ekonomierna var goda under inledningen av året. Tillväxten inom
tillverkningsindustrin var fortsatt stabil, eller till och med ökande i Litauen, medan hushållen fortsatte att
konsumera trots att inflationen ökade och förtroendet sjönk. Utvecklingen har dock skiljt sig mellan
länderna. Sysselsättningen minskade i Estland och Lettland förra året och ligger 3 respektive 6 procent
under toppen före pandemin. Däremot steg den i Litauen och ligger redan över de högsta nivåerna före
pandemin. Samtidigt är arbetskraftsbristen påtaglig i alla de tre baltiska länderna, vilket kan tyda på
högre strukturell arbetslöshet. De som förlorat arbetet under de senaste två åren har svårare att få
någon av de lediga tjänster som finns. En viss återhämtning inom den turismrelaterade sektorn kommer
dock sannolikt att ge ett positivt uppsving för sysselsättningen och väga upp för förlusterna från
minskad export till marknaderna i öst.

Vi reviderar ned tillväxtprognoserna kraftigt och förväntar oss ett par kvartal med negativ tillväxt i år,
men vi ser ingen utdragen period av stagnation. BNP väntas öka med omkring 1,5 procent i år. Negativa
effekter kommer sannolikt att märkas även 2023, då vi förutspår att BNP kommer att öka med måttliga
2,0–2,5 procent. Det finns flera kanaler genom vilka Baltikum kommer att drabbas i år. För det första är
exporten av nationellt ursprung till Ryssland och Belarus relativt liten och utgör omkring 2 procent av
den totala exporten, men upp till hälften av den kan gå förlorad i år på grund av västländernas
sanktioner mot Ryssland och företag som självmant lämnar landet. Varor/material som först
importerats för att sedan exporteras är dock större och kommer att ha en bredare negativ inverkan,
särskilt i logistiksektorn.
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Även importen kan drabbas. Baltikum importerar olja, naturgas, viss el, trä, metaller och gödningsmedel
från Ryssland och Belarus. Alla dessa insatsvaror går att ersätta, men vissa företag kan på kort sikt
drabbas av störningar samtidigt som problemen med leveranskedjor sannolikt blir ännu värre i år. När
det gäller energi är de baltiska länderna mindre beroende av Ryssland än vissa andra större länder i
euroområdet. Litauen har en terminal för flytande naturgas, som helt tillgodoser deras förbrukning. Om
vissa investeringar i rörledningar gjordes skulle denna terminal även kunna tillgodose större delen av
Estlands och Lettlands naturgasförbrukning. Oljeraffinaderier i Litauen köper vanligtvis det mesta av
råoljan från Ryssland, men är nu redo att ersätta det med olja från Saudiarabien. Osäkerhet och höga
priser kommer sannolikt att avskräcka vissa privata investeringar. De offentliga investeringarna
stimuleras av inflödet av EU-medel, men byggverksamheten kan dämpas på grund av flaskhalsar.

Inflationen i Litauen är nu över 15 procent, och är bara något lägre i Estland men fortfarande under
10 procent i Lettland. Vi förväntar oss att inflationstoppen kommer att nås under de kommande
månaderna, eftersom priserna på naturgas, råolja och andra råvaror stabiliseras. Till följd av den
geopolitiska osäkerheten kan en ännu djupare och mer långvarig chock dock inte uteslutas. Dessutom
finns det en risk för ännu högre livsmedelspriser på grund av de rekordhöga priserna på gödsel och
bristen på detsamma. Baseffekterna från i fjol talar dock för att den årliga inflationen bör sjunka under
10 procent under andra halvåret i år och fortsätta att falla nästa år. Vi har reviderat upp de
genomsnittliga årliga inflationsprognoserna för både i år och nästa år, men trots den snabba
löneökningen ser vi inte någon risk för en inflationsspiral.
På grund av krig och hög inflation har hushållens förtroende försvagats under de senaste månaderna,
men vi räknar inte med att hushållen minskar sina utgifter dramatiskt. Även om reallönerna förväntas
sjunka i alla tre baltiska länder, förutspår vi att hushållens konsumtion fortfarande kommer att öka med
1–2 procent i år. Hushållens förtroende och köpkraft stöds fortfarande av snabbt ökande löner,
pensioner och sysselsättning. Alla tre länderna kommer sannolikt att påverkas positivt av inflödet av
ukrainska flyktingar, som inte bara kommer att konsumera utan också kan lindra arbetskraftsbristen
inom vissa tjänstesektorer. Tillväxten kommer också att stödjas av expansiva offentliga finanser.
Regeringarna överväger - eller och har redan utökat - de sociala förmånerna och genomfört flera
tillfälliga skattesänkningar som bör minska inflationsbördan för hushållen. Höga priser ger regeringarna
oväntade intäkter, som sannolikt kommer att spenderas på förmåner, skattesänkningar och ökade
investeringar i försvars- och energiinfrastruktur.2

2

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