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GLOBAL ÖVERSIKT

Den globala ekonomiska återhämtningen fortsätter och utsikterna för 2022 och 2023 ser fortfarande
relativt ljusa ut. Med det sagt reviderar vi ner vår globala BNP-prognos på grund av lägre förväntad
tillväxt i USA och Kina. Flaskhalsproblemen tynger handelsberoende sektorer och i många europeiska
länder har både detaljhandelsförsäljningen och industriproduktionen mer eller mindre stagnerat under
det senaste året. Den kinesiska ekonomin har också tappat fart under året, med en tillväxt under de tre
första kvartalen som varit den svagaste på årtionden bortsett från när pandemin slog till för mer än ett
år sedan.
På det hela taget är dock det globala ekonomiska läget fortfarande bra. Pandemisituationen har gjort
det möjligt för de flesta avancerade länder att hålla sina samhällen öppna, vilket har bidragit till
återhämtning inom många tjänstesektorer. Sysselsättningen har fortsatt att öka, samtidigt som
arbetslösheten har sjunkit. Åren framöver förväntas en del av de för tillväxten hämmande faktorerna att
lätta. För det första bör den nuvarande bristen på insatsvaror avta i och med att produktionskapaciteten
och investeringarna ökar inom dessa sektorer. Med tanke på att det för vissa insatsvaror kan ta flera år
att få upp leveranser för att möta efterfrågan, förväntas varumarknaderna endast gradvis komma i
balans under prognoshorisonten. Detta bör också dämpa en del av prispressen på producentnivå och så
småningom också för hushållen.
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ANTAGANDEN OM PANDEMIN

Pandemin är inte över. Under hösten har smittspridningen ökat i många länder, även om antalet
nya allvarliga fall och dödstalen totalt sett fortfarande är relativt låga i USA och EU. Vi utgår från
att den höga vaccinationsgraden, tillsammans med immunitet till följd av genomlevd sjukdom,
kommer att räcka för att begränsa virusets framfart och hålla dessa ekonomier öppna. Därför
förväntar vi inte att nya strikta nedstängningsåtgärder kommer att införas i någon större
utsträckning under prognosperioden, varken i EU eller i USA. Detta kommer att göra det möjligt
för hushållen att återgå till nästan normala utgiftsmönster.
Pandemins grepp om de nordiska samhällena har lättat och livet har i stor sett återgått till det
normala, även om Danmark och Norge har infört digitala coronapass. I Baltikum å andra sidan,
skjuter nya fall och sjukhusvistelser i höjden. I mitten av oktober tvingades Lettland återgå till
mycket strikta åtgärder, inklusive utegångsförbud nattetid i en månad. Även om de restriktioner
som syftar till att öka incitamenten för ovaccinerade att vaccinera sig delvis har fungerat, ligger
vaccinationsgraden i Lettland fortfarande klart under EU-genomsnittet.
För att få ett slut på pandemin är vaccinationer fortfarande avgörande. Omkring 80–90 procent
av de som är inlagda på sjukhus på grund av coronaviruset i Europa är ovaccinerade, och ändå är
vaccinmotståndet fortfarande stort i många länder. Globalt varierar tillgången till vaccin
fortfarande mycket mellan länder och i låginkomstländer är mindre än 3 procent av befolkningen
fullt vaccinerade. Därför kan vi inte utesluta risken att nya mutationer uppstår, vilket kan kräva
utveckling av nya vacciner och på så vis sätta käppar i hjulet på vägen till normalitet.

För det andra har inflationen sannolikt snart nått sin kulmen i Europa och USA. De höga energipriserna
kan mycket väl vara här för att stanna, men effekten på inflationen kommer gradvis att avta under 2022.
Även om övervältringen från producent- till konsumentpriser kommer att hålla uppe inflationen även
nästa år, ser vi inte att inflationsuppgången är här för att stanna. Det finns dock en risk att vi underskattar inflationstakten, inte minst i USA där löneökningarna förmodligen kommer att stiga mer markant.

Den ekonomiska utvecklingen har hittills varit full av både positiva och negativa överraskningar.
Återhämtningen har varit fortsatt god i euroområdet som helhet, men tillväxten i Tyskland och Spanien
har varit en besvikelse. Störningar i leveranskedjan och stigande producentpriser har påverkat industrin
överallt, men det märks tydligast inom biltillverkningen, med fabriker som pausat produktionen när
halvledarbristen bet. Tysk BNP väntas enbart växa med 2,8 procent i år; merparten av återhämtningen
försenas till nästa år, då tillväxten väntas nå 4,1 procent.
Å andra sidan kommer en positiv överraskning från oväntat håll. Italiensk industriproduktion tycks
oberörd av leveransproblemen och är redan tillbaka på 2019 års nivåer. Den inhemska efterfrågan i
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EUROOMRÅDET

Italien ökar också, vilket leder till ännu en upprevidering av den italienska tillväxten i år. BNP väntas växa
med 6,2 procent i år och bör återhämta sig helt under första halvåret 2022 i linje med hela euroområdet.
Den europeiska tillväxten kommer att möta motvind under de närmsta kvartalen då höga energipriser
och flaskhalsproblem dämpar återhämtningen. Inflationen i euroområdet steg till över 3 procent i
oktober och kommer att börja avta först nästa år. Men det finns få tecken på att den blir bestående.
Löneökningstakten har inte börjat växla upp. Även i Tyskland, där bristen på arbetskraft är som störst,
kämpar de stora fackföreningarna för att förhandla fram några betydande löneökningar.

Även om prognoserna på kort sikt är något nedslående så finns det skäl att förvänta sig bättre utsikter
på medellång sikt. Draghis regering i Italien har lyckats driva igenom flera reformer som borde ha
genomförts för länge sedan och som kan komma att höja den potentiella tillväxten. Dessutom finns
tecken på att den finanspolitiska situationen i Europa kommer att förändras. Även om det inte finns
någon politisk vilja att göra en ordentlig reform av det finanspolitiska ramverket, verkar det som om
behovet av en finanspolitisk expansion för att uppfylla klimatmålen äntligen börjar sätta sig hos de
sparsamma länderna. Både Nederländerna och Tyskland diskuterar hur man kan öka investeringarna
samtidigt som man behåller finanspolitisk försiktighet – troligtvis kommer det att ske via finansiella
lösningar utanför den reguljära budgeten. En mycket bättre och mer transparant lösning skulle vara att
reformera det finanspolitiska ramverket, men det är åtminstone ett steg i rätt riktning.
Marknaderna har reagerat kraftigt på den nuvarande inflationsuppgången i euroområdet. I oktober steg
marknadsräntor och finansmarknaderna prisade in en första räntehöjning av ECB redan i slutet av 2022.
Detta tror vi är för tidigt och vi behåller vår prognos att ECB höjer styrräntorna först efter 2023.
Kärninflationen i euroområdet har förvisso ökat till 2 procent, men ökningen beror till stor del på högre
priser till följd av momshöjning i Tyskland, medan den underliggande inflationen ligger kvar under ECB:s
mål i de flesta större euroländer.
Vi räknar också med att tillgångsköpen fortgår, men med lägre volymer. För att undvika en alltför snabb
nedtrappning när programmet för tillgångsköp under pandemin (PEPP) löper ut i slutet av mars 2022,
kommer ECB sannolikt att justera tillgångsköpsvolymerna i programmet för köp av tillgångar (för
närvarande på 20 miljarder euro) och delvis överföra PEPP-programmets flexibilitet. Ytterligare
flexibilitet skulle göra det möjligt att säkerställa gynnsamma finansieringsvillkor med lägre volymer, men
kan vara alltför politiskt omtvistad.
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STORBRITANNIEN

Efter en snabb och framgångsrik vaccinationskampanj så möter Storbritanniens ekonomiska utsikter
återigen motvind. Tillväxten mattades av under det tredje kvartalet och BNP väntas nå förkrisnivån först
i början på nästa år. Eftersom Storbritannien i en europeisk jämförelse är relativt beroende av naturgas,
både för elproduktion och centralvärme, är landet relativt utsatt för energipriskrisen. Hittills har främst
energileverantörer drabbats då dessa inte har kunnat kompensera sig för stigande kostnader på grund
av konsumentpristaket på el och gas, men översynerna av pristaket i oktober och april kommer
tillsammans att lyfta hushållens energiräkningar avsevärt och därmed trycka upp inflationen mot 5
procent.
Inflationsutsikterna, tillsammans med signaler från Bank of England, drev marknaderna till aggressiv
prissättning av räntehöjningar inför novembermötet. Förväntningarna på en stramare politik har
dämpats efter beslutet att i november lämna räntorna oförändrade, men banken förband sig till en
räntehöjning i närtid ifall data överlag utvecklas i linje med förväntningarna. Vi förväntar oss att så är
fallet och förutspår en räntehöjning i december till 0,25 procent följt av ytterligare en höjning i mitten av
2022, varefter Bank of England kommer att börja koncentrera sig på att gradvis minska sin
balansräkning. Samtidigt kommer finanspolitiken också att stramas åt under prognosperioden då
regeringen drar tillbaka krisstöd och inför åtgärder för att minska statsskulden.

Den amerikanska ekonomin möter farthinder. Å ena sidan är efterfrågan stark, å andra sidan finns
produktionsbegränsningar som gör att det är svårt att möta den. Under tredje kvartalet dämpades den
ekonomiska aktiviteten då bekräftade coronafall och associerade dödsfall återigen steg. Tidigare i år,
när delstaterna rullade tillbaka pandemirestriktioner och coronafallen avtog, fick hushållens konsumtion
stöd av stimulanscheckar. Preliminär statistik visar att BNP i uppräknad årstakt steg med 2 procent
jämfört med andra kvartalet, eller med 0,5 procent i kvartalstakt. Störningar i leverantörskedjor har tyngt
tillväxten under tredje kvartalet och förväntas fortsätta påverka produktionen i närtid. Hittills har
sentimentet i näringslivet varit fortsatt optimistiskt, men förbättringarna är inte lika uttalade som
tidigare. Därför förväntar vi oss att investeringarna å ena sidan gynnas av en stark efterfrågan, å andra
sidan begränsas av utbudsstörningar (brister, långa ledtider och höga råvarupriser). Samtidigt går det
inte att utesluta att bristerna föranleder nya investeringar.
Konsumtionen har förblivit hygglig. Men hushållens sentiment har dämpats och tyder på att hushållen
kan bli mer försiktiga framöver. Vi förväntar oss att konsumtionen kommer att stiga i långsammare takt
än innan eftersom konsumenterna kan oroas för ekonomin, inklusive den ekonomiska politiken, och
pandemin. En ihållande hög inflationstakt urholkar hushållens köpkraft, men låginkomsttagare, som har
en högre konsumtionsbenägenhet, gynnas samtidigt av högre löneökningar. Arbetsmarknaden är stark
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med många som byter jobb, vilket delvis kan förklara en högre lönetillväxt. Under de kommande åren
kommer BNP att stödjas av offentliga utgifter, men president Bidens inledningsvis enorma
välfärdsreform har blivit urvattnad, och den – liksom infrastrukturpropositionen – löper över flera år.
Fortsatta stimulanser är dock att räkna med då president Biden är angelägen om att infria sina vallöften.
Nästa år är det mellanårsval och demokraterna riskerar då att förlora sin majoritet i kongressen.
Jämfört med de senaste åren väntas den ekonomiska politiken bli mindre expansiv framöver. Federal
Reserve (Fed) skalar ner på sina månatliga tillgångsköp och dessa förväntas vara avslutade i mitten av
2022. Vi tror att Fed kommer att börja höja räntan under det andra halvåret 2022 följt av ytterligare två
höjningar under 2023. Vi har tidigarelagt den första räntehöjningen till 2022 eftersom vi anser att Fed nu
tror att prisökningarna är något mer bestående. För närvarande sätter utbudsbegränsningarna avtryck
på inflationen, men en hög efterfrågan på arbetskraft kan exempelvis få mer bestående priseffekter. Vi
tror också att arbetsmarknaden kommer att fortsätta att stärkas i och med att den ekonomiska
tillväxten fortsätter. Därmed väntas Feds tvåsidiga mål uppfyllas under kommande år.

Tillväxttakten för Kinas industriproduktion, detaljhandel och investeringar i anläggningstillgångar har
sjunkit avsevärt den senaste tiden. För det tredje kvartalet var dessutom årstakten i BNP-tillväxten på
den lägsta nivån på ett år. En viktig faktor bakom den ekonomiska avmattningen verkar vara en ny
ekonomiskpolitisk inriktning från beslutsfattarna i Peking. Politikerna gör vad som krävs för att uppnå
sina mål men bortser från de bredare ekonomiska effekterna som deras beslut innebär.
Kinas ekonomiska tillväxt har varit anmärkningsvärt hög sedan 1980-talet, men landets stora
inkomstskillnader visar att detta inte har kommit alla till del. President Xi Jinping har därför lanserat en
kampanj för "allmänt välstånd" (eng. ”common prosperity”), vilken omfattar politik som syftar till att
hantera extremt höga inkomster, uppmuntra till förmögenhetsfördelning och ge fler lika möjligheter.
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Peking har implementerat en policy som syftar till att begränsa skuldsättningen i den kinesiska
fastighetssektorn och sedan denna har börjat realiseras har sektorn bromsat in markant. Enligt vissa
uppskattningar står Kinas fastighetssektor för så mycket som upp till 30 procent av landets BNP.
Nedgången i sektorn har därför redan tyngt Kinas ekonomi och kan komma att bromsa tillväxten ännu
mer framöver. Dessutom har Kinas fastighetsmarknad länge varit en drivkraft för förmögenhetstillväxt
och ojämlikhet. Som ett led i Xis strävan efter allmänt välstånd har han därför nyligen också
implementerat en testkörning av en fastighetsskatt som syftar till att minska spekulationen i
fastigheter.1
Det råder för närvarande dessutom energibrist i Kina, vilken också tynger den ekonomiska aktiviteten.
Omkring 70 procent av Kinas elproduktion kommer från kol och på sistone har priset på kol ökat, delvis
på grund av politik som syftar till att bromsa kolproduktionen för att nå olika miljömål. Men samtidigt
som priset på kol är högt finns det ett pristak på hur mycket kolkraftverken får sälja den producerade
elen för, något som också bestäms av Peking. Kolkraftverken har därför varit ovilliga att producera lika
mycket el som de annars skulle ha gjort under normala omständigheter, eftersom detta skulle innebära
att de går med förlust. Detta har orsakat strömavbrott i stora delar av Kina och hushåll har lämnats
strömlösa i flera dagar, samtidigt som energiintensiva företag och industrier har beordrats att minska
produktionen.
Peking tillämpar också fortfarande sin "nolltolerans"-policy mot spridningen av COVID-19, vilken innebär
strikta nedstängningar så fort virusutbrott inträffar. På grund av detta är både varu- och
tjänstekonsumtionen fortfarande låga. Regionala nedstängningar riskerar också att förvärra de globala
störningarna i leveranskedjan och hämma produktionen.
På sätt och vis är den ekonomiska avmattningen i Kina självförvållad. Pekings beslutsfattare är nu mer
fokuserade på att ta itu med strukturella problem i stället för att uppnå kortsiktig ekonomisk tillväxt. För
närvarande finns det många tillväxthämmande faktorer som sammanfaller och dessa tynger Kinas
ekonomi. Vi reviderar ned vår BNP-tillväxtprognos för Kina till 8 procent 2021 (8,2 procent), 5 procent
2022 (5,4 procent) och 5 procent 2023 (5,3 procent).

1

Evergrande är Kinas mest skuldsatta fastighetsutvecklare med över 300 miljarder dollar i skulder.
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RÄNTOR OCH VALUTOR

Globala räntor steg markant under hösten då centralbankerna började oroa sig för att inflationen skulle
bli mer ihållande. Centraleuropeiska centralbanker, såsom Tjeckiens och Polens, har överraskat
marknaderna genom att agera snabbare och kraftigare än väntat. Marknadens förväntningar på
framtida penningpolitiska åtstramningar har på senare tid klingat av, eftersom både Bank of England
och ECB har signalerat en fortsatt tålmodighet. Osäkerheten kring inflationsutvecklingen framöver, och
centralbankernas respons, har lett till mycket hög volatilitet i obligationsräntorna och marknaden har
fungerat sämre. En ökad oro för att inflationen ska hamna utom kontroll har fått de flesta centralbanker
att kratta i manegen för att avveckla sina penningpolitiska stimulanser, men det gäller inte alla. Från och
med november minskar den amerikanska centralbanken sina nettoköp av tillgångar med 15 miljarder
US-dollar per månad, vilket innebär att nettoköpen beräknas vara avslutade till sommaren 2022. De
håller fast vid sin syn att inflationen till största delen är övergående, men diskussionerna om
färdriktningen för den underliggande inflationen har intensifierats och vi förväntar oss att de höjer
styrräntan i slutet av 2022. ECB och Riksbanken är relativt lugna eftersom de inte ser någon anledning
att agera förebyggande mot hög inflation, som de tror till största delen beror på flaskhalsar. Ändå har
obligationsräntorna i euroområdet och Sverige också varit volatila under de senaste månaderna.
Oron för en högre och mer ihållande inflation har överskuggat andra negativa nyheter kring global
ekonomi. Det syns bland annat på att merparten av ökningen i obligationsräntorna har drivits av högre
inflationsförväntningar medan realräntor legat kvar på en låg nivå. Tillväxten har haft svårt att behålla
den starka försommartakten, särskilt i USA och Asien mot bakgrund av deltavarianten och kvardröjande
leveransproblem. Stramare regler i Kina för den inhemska fastighetssektorn har kastat skuggor över
landets tillväxtutsikter och höga energipriser kommer sannolikt att minska konsumtionsutrymmet i
Europa och på andra håll på kort sikt. Sammantaget borde detta resultera i lägre obligationsräntor och
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minskad oro för snabba åtstramningar från centralbanker. Men för stunden är det inflationsoro som
dominerar på finansmarknaderna.
Vi förväntar oss att obligationsräntorna kommer att avsluta året nära nuvarande nivåer på de flesta håll.
Därefter förutser vi en långsam ökning av obligationsräntorna under de kommande åren.

Kreditmarknaderna har i stor utsträckning tagit den senaste tidens oro med ro. Däremot har
kreditspreadarna (ränteskillnaden mellan en företagsobligation och en statsobligation med samma
löptid) ökat markant i den kinesiska fastighetssektorn till följd av den finansiella stressen i Evergrande.
Amerikanska och europeiska kreditmarknader har varit tämligen opåverkade, eftersom det mesta av
detta ses som en inhemsk fråga för Kina och den är mycket sektorsspecifik. Globala kreditspreadar har,
tillsammans med aktiemarknaderna, samtidigt fått fortsatt stöd från både den amerikanska
centralbanken och ECB då de i huvudsak har stått fast vid sin penningpolitiska kommunikation på
senare tid. Mot bakgrund av historiskt låga kreditspreadar ser vi ett mycket begränsat utrymme för
ytterligare nedgångar i kreditspreadarna för företagsobligationer med hög kreditvärdighet (så kallad
investment grade). Vi förutser fortsatt gynnsamma kreditmarknadsförhållanden framöver även om det
finns en risk att spreadarna normaliseras under kommande år då centralbankerna minskar
stimulanserna.

Efter en dämpad aktivitet under sommaren, då deltavarianten slog mot marknadssentimentet och ledde
till en bred försvagning av den norska kronan, har höstens rekyl varit kraftfull. Högre energipriser, särskilt
europeiska gaspriser men även oljepriset, har lett till rekordhög export från Norge vilket stärkt den
norska kronan. Dessutom började Norges Bank höja styrräntan i september och en stark bytesbalans
har stärkt argumenten om fler räntehöjningar under de kommande kvartalen. För närvarande handlas
den norska kronan på de starkaste nivåerna sedan juni 2019 mot euron och har även stärkts mot den
svenska kronan. Vi förväntar oss att den norska kronan förblir stark i ytterligare tre till sex månader,
innan den slutligen försvagas tillbaka mot 10,00 mot euron.
Den amerikanska dollarn har varit stabil den senaste tiden, med stöd av något högre förväntningar på
räntehöjningar från den amerikanska centralbanken, och har stärkts mot euron. Euron har tillsammans
med den japanska yenen tillhört de valutor som utvecklats sämst bland G10-valutorna under de senaste
månaderna. Det brittiska pundet stärktes i spåren av en förändrad kommunikation från centralbanken,
men en stor del av styrkan har gröpts ur efter att Bank of England överraskande avstod från att höja
styrräntan i november.
Tillsammans med de flesta andra valutor från små och öppna ekonomier har den svenska kronan haft
en god utveckling under de senaste månaderna. Kronan är på de starkaste nivåerna mot euron sedan
början av 2018 och har stärkts brett sedan slutet av september. Den svenska kronan har fått stöd av att
marknaden räknar med att Riksbanken kan komma att strama åt penningpolitiken något snabbare än
ECB. Inte minst har den svenska ekonomin hittills klarat energikrisen relativt bra. Den svenska kronan
har under större delen av året fluktuerat inom ett mycket snävt intervall. När svensk ekonomi fortsätter
att återhämta sig på grund av en relativt sett stark exportsektor och en återhämtning i tjänstesektorn
bör kronan stärkas något ytterligare under prognoshorisonten, vilket också förstärks av att
inflationsförväntningarna, som länge legat oroväckande lågt, numera är väl förankrade kring
inflationsmålet.
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Den 13:e november avslutades FN:s klimatkonferens COP26 i Glasgow. Konferensen syftade till att följa
upp de mål som sattes i Parisavtalet 2015 samt ländernas femårsplaner för hur vägen till
klimatneutralitet ska se ut. De huvudsakliga ämnena på agendan var att minska utsläppen och hålla 1,5graders målet vid liv, anpassa för att skydda natur och samhällen, mobilisera finansiering till
utvecklingsländer samt att stärka det globala samarbetet.
I det slutliga avtalet som kallas ”The Glasgow Climate Pact”, där alla 197 länder behövde vara överens
framkommer flera erkännanden men få hårda beslut. Länderna enades om regler kring transparent
rapportering av utsläpp och relaterade åtgärder, som nu ska rapporteras årligen, samt hur handeln med
utsläppsrätter ska fungera. I finansieringsfrågan har dubbelt så mycket finansiering utlovats till 2025,
vilket kritiseras för att vara en vag vidareformulering av det tidigare, ouppfyllda målet, om att mobilisera
100 miljarder dollar varje år till utvecklingsländer. Ambitionen att komma överens om hur
klimatpåverkan (loss & damages) ska adresseras gemensamt, nådde inte hela vägen fram.
Den största överraskningen var det gemensamma uttalandet från USA och Kina om att de tillsammans
kommer att stärka klimatåtgärderna och samarbeta för att nå Parisavtalets mål och begränsa
utsläppen. Även om ingen konkret plan presenterades är det positivt för det globala samarbetet att
världens två största utsläppsländer har en dialog. President Joe Biden och kinas ledare Xi Jinping
planerar ett gemensamt möte måndagen efter COP26. De två länderna (tillsammans med flera andra)
enades också om att samarbeta för att minska utsläpp av metan, i linje med slutavtalet från COP26 som
uttryckte en vilja att beakta även andra växthusgaser än koldioxid (CO2). Reell handling är det som krävs.
I slutavtalet framkom viljan att förankra 1,5-gradersmålet, vilket kräver en minskning av de globala CO2utsläppen med 45 procent till 2030 jämfört med 2010. Det första beslutsutkastet uppmanade till
utfasning och slopade subventioner av kol och fossila bränslen, vilket var något överraskande då fossila
bränslen inte omnämns i tidigare rapporter eller avtal på grund av motstånd från flera länder. I senare
utkast tonades språket ner och omformulerades till att kol ska ”fasas ner” (i stället för ”fasas ut”) men
benämningen av fossila bränslen och subventioner finns kvar i det slutliga avtalet. Även om språkbruket
är något urvattnat tyder det ändå på små landvinningar inom förhandlingarna. Rättviseaspekten är
fortfarande en nöt att knäcka där vissa utvecklingsländer anser att de inte bör ställas inför samma krav
på minskade utsläpp då det främst är de utvecklade länderna som har försatt världen i dagens situation.
Globala allianser och deklarationer slöts under mötet där vissa länder enades på specifika punkter.
”Beyond Oil and Gas Alliance’” är en sådan allians, som Sverige anslutit sig till för att motverka utvinning
av olja och gas. Deklarationen om skogar och markanvändning fick stöd av bland annat Brasilien, där
stora delar av koldioxidbindande Amazonas regnskog ligger. Även en deklaration om att accelerera
övergången till 100 procents utsläppsfria personbilar till 2035 på ledande marknader slöts under mötet.
Klimatmötet blev sammantaget ungefär som väntat: ingen storseger men flera små framsteg inom det
globala samarbetet, som kan få betydelse. Den sista förhandlingsdagen överskuggades av
omskrivningen kring kol och fossila bränslen, men i konferensens inledning var det sannolikt få experter
som förväntade sig att fossila bränslen skulle omnämnas i slutavtalet. Säkert är att den gröna
omställningen kommer att sätta avtryck på finansmarknaden, inte minst när förnybar energi till allt
större del ska ersätta fossila bränslen. Även arbetet för att anpassa samhällen och skydda mot de mer
frekventa extremväder som följer i uppvärmningens kölvatten, kommer att påverka samhällen framöver.
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Återhämtningen i ekonomin går nu in i en lugnare fas. Globala flaskhalsproblem dämpar den svenska
exporten, samtidigt som producentpriserna och rå- och insatsvarupriser noteras på en historiskt sett
hög nivå. Även konsumentpriserna har ökat, om än inte alls lika dramatiskt. Högre el- och
drivmedelspriser är ändå något som känns i plånboken för många hushåll. Samtidigt fortsätter
arbetsmarknaden att stärkas. Med fler i jobb, låga räntor och en finanspolitik med inriktning på ökade
transfereringar och sänkt skatt har hushållen en god inkomstutveckling. Vi bedömer att den höga
inflationen i år i huvudsak är övergående men att pristrycket framöver trots allt förblir något högre än
det historiskt varit. Under de närmaste åren kan Riksbanken långsamt strama åt penningpolitiken och
vid utgången av 2023 bedöms reporäntan ha höjts till 0,25 procent och balansräkningen ha krympts.
Sverige står inför stora investeringsbehov på grund av bland annat den åldrande befolkningen,
integrationsproblemen och klimatomställningen. Den låga offentliga skulden, både i ett historiskt och
internationellt perspektiv, gör att det finns krut i ladan att möta utmaningarna. Vi delar regeringens syn
om att en tidigareläggning av översynen av det finanspolitiska ramverket är påkallat för att möta dessa
behov. För 2023 räknar vi med ofinansierade åtgärder för 70 mdkr där merparten avser offentlig
konsumtion och investeringar. Trots en relativt omfattande budget innebär det att offentligt finansiellt
sparande landar på 0,2 procent av BNP medan den offentliga skulden faller till strax över 32 procent av
BNP, vilket är lägre än före pandemin.

Vi räknar med en BNP-tillväxt på 4,3 procent i år och 3,3 procent nästa år för att år 2023 hamna på mer
normala dryga 2 procent. Detta är snarlikt vår senaste prognos, men jämfört med i augusti räknar vi
med något lägre tillväxt under vinterhalvåret. BNP växte enligt preliminär statistik med 1,8 procent det
tredje kvartalet jämfört med det andra och vi räknar med att tillväxten dämpas framöver.
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Varuexporten har minskat sedan början av 2021 trots hög orderingång. Långa leveranstider till
följd av störningar i globala leveranskedjor och komponentbrist har bidragit till fallande export. I
augusti, när flera fordonsfabriker tillfälligt pausade produktionen, föll total exportvolym med
nästan 8 procent jämfört med månaden före samtidigt som exporten av personbilar föll med 37
procent. I september steg exporten igen, men våra beräkningar visar att tappet i exportvolymen
till följd av flaskhalsproblematiken uppgår till omkring 70 mdkr till och med september i år. 2
Vi räknar med att flaskhalsproblematiken påverkar varuexporten och industriproduktionen under
resten av året och inledningen av 2022. Industriföretagen rapporterar fortsatt om långa
leveranstider, att brist på material utgör största hindret för ökad produktion och att varulagren är
fortsatt små. Men det finns också ljusning i sikte. Förväntningarna om framtida produktion var
fortsatt höga i oktober enligt både Swedbank inköpschefsindex och KI-barometern.
Sammantaget räknar vi med att varuexporten gradvis stiger under nästa år och växer med knappt
4 procent 2022.

För industrin har varuexporten bromsat in mer än väntat (se box om flaskhalsproblematiken).
Leveransproblem påverkar även byggsektorn, som också möter kraftigt stigande priser på byggmaterial.
Återhämtningen i tjänsteproduktionen har som väntat varit snabb under året.2
Bruttoinvesteringarna har överraskat positivt i år. Gynnsamma finansieringsvillkor, den gröna
omställningen och digitaliseringen förväntas leda till en fortsatt hög investeringstillväxt i näringslivet. Till
exempel planeras omfattande investeringar i norra Sverige de närmaste åren i bland annat grönt stål
och batteritillverkning. Offentliga investeringar väntas också växla upp framöver till följd av bland annat
satsningar på infrastruktur, välfärd och den gröna omställningen. Bostadsinvesteringarna fortsätter att
successivt öka från dagens nivå, drivet av ombyggnationer. Detta baseras på antagandet om att en
cementbrist uteblir och att osäkerheten kring densamma inte påverkar antalet påbörjade projekt. En
annan potentiell akilleshäl är arbetskraftsbristen. Om den förvärras kan investeringsprojekt försenas.

2

Mer information om beräkningarna och en uppskattning till och med augusti finns i vår analys ”En flaskhalskalkyl”.
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Hushållens konsumtion förblir den stora motorn i den ekonomiska återhämtningen. Den oväntat höga
inflationen, inte minst på el och drivmedel, knaprar dock en del på konsumtionsutrymmet. Våra
beräkningar visar att hushållens elnota fördyras med cirka 25 mdkr, eller knappt 1 procent av hushållens
disponibla inkomster jämfört med 2020. 3 De höga energipriserna slår dock olika beroende på var i landet
du bor och hur du bor.4 Samtidigt är hushållens inkomstutveckling god i spåren av en allt bättre
arbetsmarknad och högre bidrag samt sänkta skatter. Hushållens besparingar är också på en historiskt
hög nivå efter pandemiåret 2020 och många hushåll kan dra nytta av stigande tillgångspriser, inte minst
på bostadsmarknaden. Sammantaget räknar vi med att konsumtionen ökar med drygt 4 procent i år och
nästa år, vilket är lite lägre än i förra prognosen. Det förklaras av en något långsammare återhämtning
av tjänstekonsumtionen än tidigare förväntat och av att varukonsumtionen väntas dämpas något av
både högre energipriser och något lägre bilinköp, som är en effekt av förändringarna i Bonus-malus
systemet i år. Inför nästa år räknar vi med att bostadspriserna kommer att öka med mellan 5–10
procent. Det råder fortsatt obalans mellan utbud och efterfrågan, bolåneräntorna förblir låga och vi
förutser inte några finanspolitiska förändringar som mer markant skulle dämpa prisutvecklingen.

Läget på arbetsmarknaden har ljusnat betydligt i år, en utveckling som vi tror kommer att fortsätta
under de närmaste åren. Statistik från Arbetsförmedlingen visar en nedgång i arbetslösheten, från drygt
9 procent sommaren 2020 till 7,3 procent i oktober. Dessutom visar AKU att antalet arbetade timmar
ökat kraftigt. KI-barometerns anställningsplaner, nyanmälda lediga platser och PMI sysselsättningsindex, vittnar om en allt starkare arbetsmarknad och att fler arbetsgivare vill anställa. Trots den relativt
sett höga arbetslösheten förefaller arbetsgivare få det allt svårare att hitta personal. Enligt KIbarometern har arbetskraftsbristen ökat och allt fler kvarstående lediga platser rapporteras från
Arbetsförmedlingen. Löneökningstakten fram till augusti i år uppgår till 2,7 procent, vilket är klart högre
än ifjol. Det förklaras sannolikt av de centrala avtalens konstruktion men en viss tilltagande löneglidning
kan inte uteslutas. Vi räknar med något högre centrala avtal vid nästa stora förhandlingsrunda i mars
2023. De tilltagande matchningsproblemen sätter fingret på tudelningen på arbetsmarknaden. Under
pandemin har långtidsarbetslösheten ökat och arbetslösheten för utrikes födda ligger på en hög nivå

Under loppet av 2021 har elpriserna stigit kraftigt, och vi räknar med att elpriserna ligger kvar på en högre nivå under vintern. I
våra beräkningar antar vi att cirka 50 procent av hushållen påverkas direkt av de ökade elpriserna då de har rörligt elpris,
samtidigt har cirka 20 procent en blandning av fast och rörligt och även de hushållen påverkas men i mindre utsträckning. Detta
innebär omkring 25 miljarder kronor lägre konsumtionsutrymme jämfört med 2020.
4 Högre el- och bensinpriser gräver djupa hål i plånboken, Swedbank, 2021-10-22
3
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(nära 20 procent). Det är därför angeläget att öka arbetsmarknads- och utbildningspolitiken i syfte att
höja kunskaps- och kompetensnivån hos de arbetslösa för att möta de behov som finns på arbetsmarknaden. Sammantaget räknar vi med att arbetslösheten sjunker ner till 6,8 procent i slutet av 2023.

Inflationen har under 2021 överraskat på uppsidan och KPIF uppmätte i oktober en ökningstakt på
3,1 procent, vilket främst beror på högre energipriser. Den underliggande inflationen, KPIF exklusive
energi, noterades till 1,8 procent. Månadsstatistiken är fortfarande påverkad av pandemin och bör därför
tolkas försiktigt.
Råvarupriserna och fraktkostnaderna ligger kvar på en hög nivå och även om de påverkat
producentpriserna har genomslaget på konsumentledet hittills varit begränsat. Vi räknar med att det
ökar men att övervältringen sker över en mer utdragen tidsperiod än tidigare förutsett. På grund av
kostnadernas varaktighet, som ökat i cirka ett år, räknar vi med ett något större genomslag än i augusti,
främst för 2022. Indirekta kostnadsökningar kan också ske i spåren av exempelvis stigande
energipriser. Resursutnyttjandet i ekonomin är redan över det normala och väntas öka ytterligare. Det
gäller även på arbetsmarknaden. Enhetsarbetskostnaderna ökar något snabbare under
prognosperioden och vi bedömer att de centrala löneavtalen 2023 kommer att ligga på en högre nivå än
dagens avtal (drygt 2 procent). Medan inflationen 2021 och 2022 får stöd av höga energipriser och
andra rå- och insatsvarupriser så får inflationen 2023 både stöd av en stadig efterfrågan, en stärkt
arbetsmarknad med tilltagande löneökningar och på marginalen gröna skatter. I slutet av
prognoshorisonten räknar vi med att inflationen kommer att ligga kring inflationsmålet på 2 procent,
vilket är högre än det historiska snittet sedan millennieskiftet på cirka 1,5 procent.
Trots högre inflation än väntat och att återhämtningen fortgår väntas Riksbanken avvakta med att mer
tydligt strama åt penningpolitiken. Osäkerheten är fortfarande stor och Riksbanken tar det medvetet
försiktigt. De har påtalat att en inflation över 2 procent ett tag inte behöver föranleda en snabb reträtt. Vi
räknar dock med att Riksbanken kommer att strama åt penningpolitiken något snabbare än vad de
hittills har signalerat. Redan under det andra halvåret 2022 förutser vi att en långsam nedtrappning av
värdepappersinnehaven kommer att inledas, en nedtrappning som vi tror kommer att snabbas på under
2023. Vi bedömer att reporäntan kommer att höjas med 25 punkter till 0,25 procent under det andra
halvåret 2023, vilket är tidigare än vad Riksbanken förutspår men senare än vad som är inprisat på
marknaden. Riksbankens nuvarande reporänteprognos, som sträcker sig till det tredje kvartalet 2024,
ligger på en oförändrad nivå om 0 procent.
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Det finns skäl att tro att svensk inflation, liksom global, blir högre framöver än vi tidigare sett. I
IMF:s konjunkturrapport (oktober) bedöms konsumentpriserna i utvecklade länder nå 2,8 procent
i år och 2,3 procent nästa år. Enligt IMF är uppgången övergående och prisökningstakten väntas
nå toppen i slutet av året för att i mitten av 2022 återvända till förkrisnivåer i de flesta länder.
Samtidigt pekar IMF på en ovanligt stor osäkerhet kring exempelvis mängden lediga resurser och
inflationen kan överraska högre bland annat på grund av kvardröjande utbudsstörningar och
prischocker på råvaror och bostadsmarknaden.

Hittills har inflationsförväntningarna i Sverige och euroområdet stigit men de är fortsatt väl
förankrade kring målet. I USA har förväntningarna ökat markant. Uppgången beror bland annat på
stigande energipriser men i USA har lönerna för bland annat låginkomsthushåll också ökat, vilket
är inflationsdrivande och kan göra prisuppgången mer utdragen. Framöver kan det komma krav
på lönekompensation om prisnivån som hushållen möter förblir hög, och även i Sverige räknar vi
med en något större löneglidning. Om inte produktiviteten samtidigt stiger riskerar detta att driva
upp enhetsarbetskostnaderna ytterligare. Utbudsstörningar och komponentbrister, som under
2021 och 2022 lyfter exempelvis svensk inflation, väntas vara övergående och på sikt klinga av
då marknaderna återfår balans. Men risken är att obalanserna dröjer sig kvar längre än vi räknat
med och att mer indirekta priseffekter i så fall uppstår. Mot detta ska inbromsningen i Kina
ställas, som redan tynger vissa råvarupriser.

Kinas nedväxling, med lägre produktion som följd, medför samtidigt att landet inte på samma
sätt som tidigare bidrar till låga globala priser. Även förändrad demografi i Kina kan innebära ett
högre globalt inflationstryck. Samtidigt fortsätter centralbanker och politiker stimulera
ekonomierna, om än mindre än tidigare. En del av stimulanserna väntas ha grön inriktning vilket
tillsammans med klimatförändringar kan medföra att bland annat energipriser blir mer
väderberoende. Den gröna omställningen och mer integrerade energimarknader väntas
strukturellt också höja elpriserna. Sammantaget är inflationsriskerna nu mer balanserade än
tidigare med fler prisbubblare på uppsidan än vad vi sett på länge.
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De nordiska länderna är i huvudsak fria från coronarestriktioner och den ekonomiska återhämtningen är
på god väg. I Norge och Danmark har återhämtningen gått snabbare än vi förutspådde i augusti.
Arbetsmarknaden i Norden förbättras och sysselsättningen är nu nästan tillbaka eller över nivåerna före
pandemin. Vi förväntar oss att BNP växer i långsammare takt framöver, om än snabbare än normalt
under 2022.
Utbudsbrist och prisökningar tynger de nordiska ekonomiska utsikterna men effekterna skiljer sig åt
mellan länderna. Flaskhalsar i den globala leveranskedjan verkar dämpa exporttillväxten särskilt i
Danmark och Sverige, medan Finlands exportutsikter fortfarande är relativt positiva. Arbetskraftsbristen
syns i hela Norden. Löneökningarna har börjat ta fart, men det totala lönetrycket väntas förbli dämpat.
Uppgången i energipriserna lyfte inflationen till över
Genomsnittligt spotpris till 16 november i öre/kWh
3 procent i oktober i Norden. Förutom den höga
efterfrågan har störningar i energiförsörjningen på
grund av ovanligt väder lyft priserna under de senaste månaderna.
Prisökningen och effekterna som det ger upphov till skiljer sig dock åt
mellan länder och elområden. I Norge, där en relativt hög andel av
priskontrakten är knutna till spotpriset, och elpriserna har ökat i
den tätbefolkade delen av landet, har inflationen stigit till
4 procent. Finland har däremot drabbats i betydligt mindre
utsträckning eftersom prisuppgången på el har varit mycket
lägre och andelen hushåll som har rörliga priser är lägre. I
Sverige nådde skillnaden i elpriser mellan de fyra
elområdena nyligen rekordhöga nivåer.
Energipriserna väntas förbli höga under vintern,
vilket fortsatt bidrar till en uppgång i inflationen.
Men prisuppgången väntas nå sin kulmen tidigt
under första halvåret nästa år och därefter
bromsa in. Under 2022 och 2023 räknar vi med
att konsumentpriserna kommer att öka med
omkring 1,5–2,5 procent i Norden. Den högre
inflationen kan dock dröja sig kvar längre om lönerna
stiger mer än väntat eller om elpriserna förblir höga
under en längre tid.
Källor: Swedbank Analys & Nordpool
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Den norska ekonomin återöppnades helt i slutet av september, vilket möjliggjordes av en hög
vaccinationsgrad och ett lågt antal coronarelaterade sjukhusvistelser. Vissa nya, mindre omfattande,
restriktioner har återinförts lokalt de senaste veckorna, men vi förväntar oss att dessa endast kommer
att påverka den ekonomiska aktiviteten marginellt. Den starka återhämtningen fortsätter och ekonomin
normaliseras gradvis. BNP överträffade nivån före pandemin redan i juni och låg 1,8 procent över denna
nivå i augusti. Kapacitetsutnyttjandet är så gott som på en normal nivå, medan leveransproblemen
kvarstår. Hushållens efterfrågan är stark. Konsumtionen av varor är på en hög nivå, samtidigt som det
sker en återhämtning för konsumtionen av tjänster.
Arbetslösheten har sjunkit kraftigt och närmar sig nivån före pandemin, medan sysselsättningen nu är
högre än den var före pandemin. Ett rekordhögt antal nya lediga tjänster tyder på att efterfrågan på
arbetskraft är hög. Arbetskraftsbristen blir allt större även i Norge och mer än 30 procent av företagen
uppger nu att arbetskraftsbristen begränsar produktionen. Arbetskraftsbristen är mest uttalad inom
byggsektorn, följt av tjänstesektorn som är starkt beroende av utländska arbetstagare. Bristen på
arbetskraft tyder på att det bör finnas en viss uppåtrisk för nuvarande prognoser på löneökningarna.
I nuläget förväntar vi oss fortfarande att arbetskraftsbristen till största del kommer att vara tillfällig. Det
finns dock en risk för att situationen kvarstår längre än vad som förväntas, och därmed en risk att
produktionen framöver blir lägre än den skulle vara om företagen hade god tillgång till rätt arbetskraft.
Den totala inflationen påverkas av de förhöjda energipriserna, medan kärninflationen ligger långt under
målet på 2 procent. Utvecklingen av den norska kronan tyder på att den importerade inflationen bör
förbli låg under kommande månader, medan den inhemska inflationen verkar ha bottnat för tillfället när
lönerna och löneförväntningarna nu börjat stiga. De höga elpriserna kan också vara ett argument för
högre löneökningar framöver. Dessutom förväntar vi oss att priserna kommer att öka på kort sikt i vissa
produktgrupper, särskilt livsmedelspriserna.
Norges Bank blev först bland västerländska centralbanker att höja räntan efter pandemin när den höjde
styrräntan från 0,00 procent till 0,25 procent i september. Räntebanan lyftes igen och räntan kommer
med största sannolikhet att höjas med ytterligare 25 punkter i december. Vi förväntar oss att styrräntan
har stigit till 1,25 procent under tredje kvartalet 2022, vilket innebär att Norges Bank närmar sig
styrräntan före pandemin på 1,50 procent.
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FINLAND

Den ekonomiska återhämtningen i Finland har dämpats under hösten. Framöver kommer tillväxten
främst att komma från sektorer där restriktionerna nyligen har tagits bort. Trots den försämrade
pandemisituationen är nya restriktioner osannolika, men coronapass kommer även fortsättningsvis att
användas i restaurangbranschen i de mest drabbade områdena. Vi lämnar BNP-prognosen för 2021
oförändrad på 3,1 procent. Ekonomin förväntas växa med 2,9 procent 2022 och med 1,3 procent 2023.
Hushållens konsumtion och exporten kommer att stödja den ekonomiska tillväxten i år. Konsumtionen
stärks av både högt konsumentförtroende och sparande. Trots flaskhalsar i den globala leveranskedjan
är Finlands exportutsikter fortsatt relativt positiva och orderingången för tillverkningsindustrin är hög.
Investeringarna kommer också att stödja tillväxten under 2021. Maskininvesteringar ökade under årets
andra kvartal, vilket kommer att stödja den framtida produktionen. Dessutom väntas medel från EU:s
återhämtningsfond, som totalt uppgår till cirka 2,1 miljarder euro över sju år (0,9 procent av BNP), lyfta
investeringarna under prognosperioden. Globalt stigande råvaru- och energipriser är ett orosmoment. I
Finland har dock exportpriserna hållit jämna steg med de stigande importpriserna, så Finland hör inte till
de länder som påverkas mest av de prisökningarna. Om energipriserna fortsätter att vara höga under
lång tid kan det dock påverka investeringar i energiintensiva tillverkningssektorer. De stigande
energipriserna har också trissat upp konsumentpriserna, som väntas stiga med 1,8 procent 2021, men
sedan dämpas till en ökningstakt med 1,6 procent under 2022 och 2023.
Den starka ekonomiska tillväxten har lett till snabb förbättring på arbetsmarknaden. Under det tredje
kvartalet var antalet sysselsatta 61 000 fler än för ett år sedan, vilket också var högre jämfört med 2019.
Data från september visar dock att sysselsättningstillväxten har avtagit något. Även om en stark
sysselsättningstillväxt vanligtvis leder till en lägre arbetslöshet så skedde detta inte i början av året
eftersom arbetskraften också ökade. Vi förväntar oss därför att arbetslösheten sjunker marginellt i år,
men att den minskar ytterligare till 6,8 procent 2022 till följd av den ekonomiska tillväxten.
På grund av pandemin ökade den offentliga skulden med 10 procentenheter förra året och uppgick till
69,5 procent av BNP. I år kommer statsskulden att uppgå till 71 procent men ökningstakten väntas avta
under 2022. Ökningen av åldersrelaterade utgifter hotar emellertid de offentliga finansernas långsiktiga
hållbarhet. Av de nordiska länderna står Finland inför den snabbaste ökningen i försörjningskvoten, det
vill säga antal äldre som andel av den arbetsföra befolkningen.
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DANMARK

Den danska återhämtningen har gått mycket snabbare än väntat och tillväxten väntas mattas av
framöver. Enligt reviderad statistik var BNP nästan 2 procent över nivån före pandemin under andra
kvartalet 2021, det vill säga mer eller mindre tillbaka på en normal nivå. Export och import av tjänster låg
fortfarande långt under nivån före pandemin, medan den inhemska efterfrågan i form av investeringar
och konsumtion, men också varuhandeln, översteg nivåerna före pandemin. Konsumtionsmönstret har
normaliserats snabbt. Enligt korttransaktionsdata från Danske Bank är fördelningen mellan varor och
tjänster nu ungefär densamma som före pandemin, med undantag för reseutgifter.
Efter två månader utan restriktioner har Danmark återinfört coronapass till följd av att smittspridningen
tilltagit. Eftersom vaccinationsgraden är hög förväntar vi oss inte att åtgärden ska tynga den
ekonomiska återhämtningen alltför mycket. Å andra sidan dämpar de globala flaskhalsproblem
tillväxten och varuexporten minskade med nästan 3 procent under tredje kvartalet jämfört med det
andra kvartalet. Inom tillverkningsindustrin var bristen på insatsvaror och arbetskraft ett större hinder
för ökad produktion än otillräcklig efterfrågan under tredje kvartalet och vi förväntar oss att
industriproduktionen och varuexporten fortsatt påverkas de närmsta kvartalen. Framöver drivs den
ekonomiska tillväxten framför allt av hushållens konsumtion som stöds av gynnsamma finansiella
förhållanden medan tjänsteexporten stöds av mer normala resmönster. Vi förväntar oss en BNP-tillväxt
på 3,3 procent 2022 och 1,9 procent 2023.

Den danska arbetsmarknaden är nästan överhettad. Sysselsättningsgraden är den högsta sedan början
av 2009 och antalet sysselsatta överstiger nivåerna före pandemin både inom den privata och den
offentliga sektorn. Många nya lediga platser pekar på en fortsatt hög efterfrågan. Fler företag
rapporterar dock att brist på arbetskraft begränsar produktionen. Lönetillväxten har börjat öka, särskilt
inom byggsektorn, men tillväxttakten ligger fortfarande långt under nivåerna före den globala
finanskrisen. Vi förväntar oss att de nominella lönerna i näringslivet kommer att öka med cirka 3 procent
2022 och 2023. På bostadsmarknaden har prisökningarna dämpats något i takt med att
pandemieffekten har mattats av och antalet transaktioner har börjat minskat från en mycket hög nivå.
Stigande energipriser bidrog till att inflationen steg till 3 procent i oktober, den högsta ökningen på tio år.
Ökningen är ändå relativt blygsam jämfört med flera andra europeiska länder, och kärninflationen, dvs.
exklusive energi och livsmedel, är fortsatt dämpad. Vi förväntar oss att höga energipriser kommer att
pressa upp inflationen under vintern, för att därefter falla tillbaka och landa på 1,6 procent 2022.
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BALTIKUM

De baltiska länderna har drabbats av ännu en våg av smittspridning av COVID-19. Antalet nya fall ligger
nära eller på rekordhöga nivåer vilket har lett till nya strikta restriktioner i Lettland, särskilt för de
ovaccinerade. De negativa effekterna på den ekonomiska aktiviteten förväntas dock vara begränsade.
Hushållens förtroende har dämpats något men ligger fortfarande kring det historiska genomsnittet.
Stigande energipriser, högre fraktkostnader och dyrare råvaror har drivit upp inflationen till 6–8 procent,
den högsta nivån på över ett decennium. Men inflationen väntas börja falla redan i början av 2022. Därtill
fortsatte löneökningarna att överstiga inflationen och hushållens konsumtion har kunnat hållas uppe.
Även om den snabba löneökningen sannolikt kommer att vara den bestående källan till ökat inflationstryck, särskilt i Lettland och Litauen, förutspår vi alltjämt att inflationen år 2023 kommer att sjunka under
3 procent i alla tre baltiska länder. Minskad arbetskraft och strukturell arbetslöshet – som beror på
matchningsproblem mellan arbetsgivares behov och den kunskap arbetslösa besitter – kommer
sannolikt att förbli en av de största utmaningarna framöver. Redan nu anger ett stort och ökande antal
företag att brist på arbetskraft är den viktigaste faktorn som begränsar deras tillväxt. Detta kan ge stöd
åt ytterligare löneökningar och inflation samtidigt som det dämpar vissa exportörers konkurrenskraft.
Ett rekordhögt kapacitetsutnyttjande inom tillverkningsindustrin, gynnsamma finansieringsvillkor, stark
omvärldsefterfrågan och högt företagsförtroende kommer sannolikt att stödja snabbare investeringstillväxt framöver och kan mildra viss arbetskraftsbrist.
Andra indikatorer visar att de baltiska ekonomierna fortsätter att växa på ett långsiktigt hållbart sätt –
trots ganska snabba prisökningar på bostäder har hushållens köpkraft endast försämrats något.
Hushållens och företagens skuldsättning är relativt låg, medan inlåningen på bankkonton är rekordhög.
Det råder även balans eller överskott i ländernas bytesbalanser, vilket förväntas bestå under hela
prognosperioden (även om bytesbalansen blir något mer negativ i Lettland).5

5

En mer utförlig genomgång av de baltiska ekonomierna återfinns i den engelska versionen av Swedbank Economic Outlook.
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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.
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.
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.
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.
I Finland distribueras denna Rapport av Swedbanks filial i
Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella
tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
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
19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005, såsom ändrad (”Ordern”), personer som är
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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.
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.
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.
Inom Swedbank Macro Research är interna riktlinjer
implementerade för att hantera intressekonflikter för att säkerställa
integriteten och oberoendet för analytikerna på Macro Research. Till
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kan innefatta diskretionära ersättning baserade på Swedbanks
totala intäkter, vilket inkluderar intäkter för investment banking.
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