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Inflation och smitta utmanar 
återhämtningen 
 

2022 inleds i en utmanande ekonomisk miljö. 
Inflationen fortsätter att ställa till problem och central-
banker som Federal Reserve, Bank of England och 
Norges Bank tar nu upp kampen och vänder penning-
politiken i åtstramande riktning. Även finanspolitiken 
går i de flesta länder in i en åtstramande period när 
stödpaketen från pandemihanteringen fasas ut. Det 
sker trots att pandemin definitivt inte är över. Smitt-
spridningen har nått rekordhöga nivåer i början på året; 
antalet nya fall, sjukskrivningar och familjemedlemmar i 
karantän känns närmast explosionsartat. Det gör att 
pressen på ekonomins utbud och värdekedjor fortsätter, 
samtidigt som efterfrågan på t ex service- och 
turisttjänster hålls tillbaka. Dessutom har de 
geopolitiska riskerna ökat genom den tilltagande 
spänningen mellan Ryssland och Ukraina. Kraftigt 
försämrade relationer mellan Ryssland och väst skulle 
ytterligare kunna driva upp redan mycket höga 
energipriser och sätta hård press på finansiella 
marknader.  

Men läget är långt ifrån nattsvart. Trots ovanstående 
problem och utmaningar finns det gott om ljusglimtar. 
Smittspridningen av covidvarianten omikron är visser-
ligen oerhört snabb men det blir allt tydligare att en 
krympande andel av de smittade blir allvarligt sjuka. Det 
gör att restriktionerna inte behöver bli lika omfattande 
eller långvariga som under tidigare vågor och vi ser 
redan hur ett antal länder börjar lätta på restriktionerna. 
Det bidrar till en normalisering av globala värdekedjor 
och de små lättnader vi redan börjat se när det gäller 
transportkostnader, leveranstider och tillgången på 
insatsvaror, har förutsättningar att fortsätta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsmarknaderna har återhämtat sig och att 
arbetslösheten på många håll ligger nära de nivåer som 
gällde före pandemin är positivt. Men för att inte 
centralbankerna ska hamna under stress krävs att 
människor i hög grad återvänder till arbetslivet när 
pandemin släpper sitt grepp. Ökad privat skuldsättning 
har ökat räntekänsligheten, vilket tvingar central-
bankerna till varsamhet. Å andra sidan har företagen 
också stora kassor och goda investeringsmöjligheter 
samtidigt som hushållen i många länder byggt upp stora 
sparbuffertar under pandemin.   

Den sammantagna bilden, när vi väger utmaningar, 
risker, styrketecken och återhämtningspotential mot 
varandra, är relativt balanserad. Vi skruvar ner tillväxt-
prognoserna på många håll men inte mer än att den fort-
farande ligger över den långsiktiga trenden. Vi 
konstaterar dock att riskerna är många och att inte 
minst den geopolitiska utvecklingen är mycket svår-
bedömd. Det vi vet är att vi står inför ett mycket 
intressant ekonomiskt år som vi ser fram emot att följa 
och diskutera tillsammans med er. 

I denna nya Nordic Outlook Februari 2022 erbjuder vi 
fyra fördjupande teman som behandlar följande frågor: 

• Varaktig inflation? 
• Monetär exitpolitik 
• Energipriser – Grön oro 
• USA – Ett år med Biden 
 
Vi önskar er en trevlig läsning och ett gott 2022! 

                                                 

Jens Magnusson                                                                
Chefsekonom 

Håkan Frisén                                                                 
Prognoschef 
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Global ekonomi 
 
 
 
 

 

USA | sid 25   Euroområdet | sid 32  

Trots stor sparbuffert pressas hushållen 
av hög inflation och finanspolitisk motvind 
när Bidens reformer stoppas. Het 
arbetsmarknad och seg inflation över 
målet får Fed att strama åt med både 
ränta och balansräkning i år.  

  Industrin hämmas av leveranstörningar 
samtidigt som energipriser pressar 
hushållen i närtid. Däremot ger stigande 
sysselsättning och högt sparande stöd. 
Inflationen tar sig nästan upp till målet och 
ECB höjer räntan i slutet av 2023.  

 

Kina | sid 36   Storbritannien | sid 35  

Peking har gjort "stabilitet" till högsta 
prioritet 2022. Trots att den ekonomiska 
politiken nu inriktas mot att hålla uppe 
tillväxten medför myndigheternas 
nolltolerans mot smittspridning en risk för 
den ekonomisk aktiviteten. 

  Hög inflation är i fokus när Bank of 
England fortsätter att höja styrräntan tre 
gånger under 2022. Arbetslösheten 
närmar sig förkrisnivåer. Inhemsk politik 
hamnar också i blickfånget efter ett antal 
skandaler inför lokalvalen i maj. 
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Internationell översikt 
Återhämtningen står emot 
hot från smitta och inflation 
 

Återhämtningen utmanas nu av hög inflation, snabb 
smittspridning och ökande geopolitiska risker. Central-
bankerna skyndar på räntehöjningarna och Feds 
planer på att banta balansräkningen skakar om aktie- 
och räntemarknader. Det finns dock ökat hopp om en 
ljusning för pandemin när den senaste vågen passe-
rats. Tillväxten får förnyad kraft när störningarna på 
utbudssidan lättar och inflationen gradvis faller. Stora 
buffertar hos hushållen talar också för en stigande 
konsumtion när restriktionerna lättar. 

Den senaste tiden har osäkerheten kring prognosbilden 
tilltagit av en rad skäl. Det geopolitiska läget har blivit 
alltmer spänt, centralbankerna pressas av en inflation 
som återigen överraskat på uppsidan samtidigt som 
omikronvariantens snabba spridning gör att pandemin 
behåller sitt grepp över samhällslivet. Även om de flesta 
länder försöker utforma restriktioner på ett skonsamt 
sätt för ekonomin är det ofrånkomligt att BNP-tillväxten 
bromsar in den närmaste tiden. Beslutade och själv-
påtagna restriktioner dämpar efterfrågan samtidigt som 
smittspridningen nu är så omfattande att sjukfrånvaron 
också hämmar utbudssidan. Frånvaron håller generellt 
nere produktionspotentialen och skapar därtill andra 
problem som minskad vårdkapacitet. Den bidrar också 
till att förlänga inflationsdrivande flaskhalsproblem på 
olika områden, inte minst transporter.  

Ökade förhoppningar om ljusning vid horisonten. Men 
samtidigt finns också positiva aspekter av omikron-
variantens tsunamiliknande framfart. Tecknen på att 
den ger mildare sjukdomsförlopp har blivit allt tydligare 
och när vågen väl har passerat kan vi inom en relativt 
snar framtid vara i ett mer gynnsamt läge. Förhopp-
ningar om högre naturlig immunitet, hög vaccinations-
grad samt tillgång till nya vaccin och läkemedel som 
kraftigt mildrar sjukdomssymptomen har fått normalt så 
försiktiga hälsoorganisationer att tala om ett slut på 
pandemin redan en bit in i 2022.  

BNP-prognoserna fortsätter att vara relativt stabila 
trots den förändrade spelplanen. Högre energipriser 
som gröper ur hushållens köpkraft samt effekterna från 
omikronvågen i början på året bidrar till en nedjustering 
av BNP-tillväxten för helåret 2022 med ungefär en 

kvarts procentenhet för såväl global ekonomi som för 
OECD-området. För 2023 har vi däremot gjort en margi-
nell uppjustering på en tiondel beroende på högre 
tillväxt för EM-ekonomierna (Emerging markets EM). 

Global BNP-tillväxt 
Årlig procentuell förändring 

 2020 2021 2022 2023 

USA -3,4 5,6 3,5 2,1 

Japan -4,6 2,0 3,2 1,2 

Tyskland -4,6 2,8 4,0 3,4 

Kina 2,2 8,1 5,2 5,4 

Storbritannien -9,4 7,2 4,5 2,9 

Euroområdet -6,4 5,3 4,0 2,9 

Norden -2,2 4,2 3,3 2,5 

Sverige -2,9 4,9 3,0 2,7 

Baltikum -1,7 5,6 3,8 3,4 

OECD -4,6 5,2 3,7 2,4 

EM -2,1 6,4 4,5 4,5 

Världen, PPP -3,3 5,8 4,1 3,6 

Källa: OECD, IMF, SEB. PPP=Purchasing Power Parity 

Inflationsuppgången pressar centralbanker. Den 
kraftiga inflationsuppgången kontrasterar samtidigt mot 
stabiliteten på BNP-sidan. Inflationsprognoserna är 
återigen uppjusterade med såväl högre toppar som mer 
utdragna processer. Tonvikten i temaartiklarna i denna 
Nordic Outlook ligger på analyser av energimarknaden 
och dess samspel med den allmänna inflationsmiljön 
samt hur penningpolitiken hanterar dessa ökande 
utmaningar. Även om inflationen sannolikt faller tillbaka 
markant under senare delen av 2022 är det tydligt att 
de flesta centralbanker nu gör sig redo för att agera 
inför en hotbild med varaktigt urgröpt köpkraft och 
inflationsförväntningar som tappar kontakten med 
målen. Därtill kommer att arbetslösheten i många länder 
nu sjunkit till nivåer nära de som gällde vid pandemins 
utbrott. Även om det är sannolikt att flaskhalsproblem 
på arbetsmarknaden lättar när pandemins effekter 
klingar av är vi troligen inte speciellt långt från ett läge 
med normalt resursutnyttjande.  

Centralbanker påskyndar normaliseringen såväl vad 
gäller balansräkningen som räntor. Vi har justerat våra 
styrränteprognoser på bred front. Federal Reserve 
(Fed) väntas påbörja räntehöjningarna i mars för att 
sedan i gradvisa steg röra sig mot en nivå på 2,00 
procent i slutet av 2023. Också centralbankerna i 
Storbritannien och Norge genomför upprepade 
höjningar till nivåer nära Feds. Under senare delen av 
2023 tror vi att också att ECB och Riksbanken påbörjar 
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vägen mot mer normala räntenivåer och vi räknar nu 
med att reporäntan i Sverige ligger på 0,50 procent i 
slutet av prognosperioden.  

Måttlig uppgång i långa räntor. Efter en i huvudsak 
sidledes rörelse under hösten har långa räntor stigit 
tydligt i början på 2022 i takt med förväntningar på 
snabbare räntehöjningar från framför allt Fed. Att mark-
naden verkar inriktad på en relativt kort höjningscykel 
har begränsat uppgången. Den senaste tiden har dock 
också utsikter till att Feds balansräkning minskar redan 
under andra halvåret i år bidragit till högre långräntor. 
Vår vy är att långa räntor fortsätter att röra sig lång-
samt uppåt och att den amerikanska 10-årsräntan når 
2,50 procent i slutet av 2023. Differensen mellan USA 
och Tyskland väntas ligga relativt konstant runt 200 
räntepunkter. Det innebär att tyska 10-årsräntan rör sig 
uppåt till 0,50 procent under 2023 i spåren av min-
skade obligationsköp och en förväntad räntehöjning 
från ECB. Svenska och norska långa räntor väntas följa 
med uppåt, med relativt små förändringar i differenser.  

Dollarstyrka ännu en tid. Hittills har dollarn inte haft 
speciellt mycket stöd av Feds mer aggressiva planer 
men nu väntas EUR/USD röra sig ned mot 1,10-området 
när amerikanska korträntor börjar stiga. På längre sikt 
tror vi dock att svaga USA-fundamenta i form av t ex 
negativ nettoposition mot utlandet gör sig gällande. 
Under 2023 når EUR/USD över 1,20. Den stora skillna-
den i inflationsmiljö har bidragit till att vårt långsiktiga 
jämviktsestimat lyfts till nivån 1,25–1,28. Den svenska 
kronan har försvagats tydligt den senaste tiden när 
tidigare gynnsamma kapitalflöden torkat ut. Motvinden 
tilltar på kort sikt och EUR/SEK väntas nå 10,50 under 
våren. Därefter tar den låga värderingen ut sin rätt och 
mot slutet av 2023 väntas EUR/SEK nå 9,70.  

Börsåret har börjat i ökande motvind när stödet från 
god tillväxt och låga räntor börjar ifrågasättas samtidigt 
som virusspridning, leveransstörningar och geopolitisk 
oro tynger. Efter den stabila uppgången 2021 räknar vi 
med att 2022 kommer att präglas av högre volatilitet 
och brist på tydlig riktning. Högre räntor och inflation 
tynger men samtidigt innebar den mycket kraftiga vinst-
ökningen under 2021 att värderingarna, mätt som PE-
tal, faktiskt sjunkit tillbaka en del. Vår prognos om en 
fortsatt BNP-tillväxt över trend och en lugnare infla-
tionsmiljö på lite sikt ger ändå hopp om svagt stigande 
kurser sett över helåret 2022.  

Omikronvågen förändrar spelplanen 
Omikronvariantens explosionsartade spridning skapar 
nya prognosutmaningar när restriktioner återigen 
införts. Det verkar samtidigt alltmer tydligt att omikron 
är mindre aggressiv än tidigare virusvarianter. Detta 

följer tidigare mönster att varje ny våg lett till lindrigare 
sjukdomsförlopp och därmed färre antal döda och lägre 
belastning för sjukvården (se graf nedan). Bilden varie-
rar dock mellan olika världsdelar; skillnaden gentemot 
tidigare varianter förefaller t ex än så länge vara större i 
Västeuropa än i Nordamerika.    

 

Omikronvågens karaktär har också på kort tid föränd-
rat pandemibekämpningens villkor. Spridningen går så 
snabbt att det inte är meningsfullt att försöka stoppa 
den med tidigare strategier. Vaccinpass, som bara för 
någon månad sedan sågs som ett viktigt verktyg för att 
hålla igång samhällslivet, fungerar t ex inte som plane-
rat när vaccinets verkningsgrad mot omikron är så 
försvagad. På kort sikt kan ändå restriktioner motiveras 
med att de kan bidra till att minska pressen på sjuk-
vården. Tillsammans med generellt hög sjukfrånvaro 
bidrar restriktionerna till att den ekonomiska aktiviteten 
mattas av i början på året. Återigen drabbas tjänste-
sektorer hårdast av social distansering och begränsade 
öppettider.  

Pandemins slut kan skymtas vid horisonten. Erfaren-
heter från länder som drabbades tidigt av omikron, t ex 
Sydafrika och Storbritannien, tyder på ett mycket 
snabbt förlopp och det verkar sannolikt att vågen i 
Europa kulminerar inom några få veckor. Även om man 
inte kan vara säker på att trenden mot allt mildare virus-
varianter fortsätter verkar en tidigare försiktig medi-
cinsk expertis ändå signalera att det är sannolikt. Därtill 
kommer att läget förbättras via en ökad naturlig 
immunitet samt tillgång till nya vaccin och andra läke-
medel som mildrar sjukdomsförloppet. I en sådan miljö 
blir det mycket svårt för myndigheter att framöver 
motivera och få acceptans för genomgripande restrik-
tioner. Redan nu ser vi att de lättas även i länder med 
fortsatt stor smittspridning. Mot denna bakgrund är det 
naturligt att basera huvudprognosen på antagandet att 
effekter på ekonomin lättar inom en snar framtid och att 
nya betydande störningar för den ekonomiska utveck-
lingen kan undvikas i Europa och Nordamerika.   
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Kan Kina hålla fast vid en strikt covid-policy? Men 
fortfarande kvarstår osäkerheter även på lite längre 
sikt. Kina har på papperet övergett sin nolltolerans-
politik. Istället förskjuts ansvaret till lokala myndigheter 
som åläggs att snabbt, eller inom endast några veckor, 
begränsa lokala utbrott. Exemplet från Xi’an åskåd-
liggör problemen med strategin. Efter att myndig-
heterna misslyckats med att snabbt få kontroll på smitt-
spridningen satt 13 miljoner av stadens invånare i 
karantän i flera veckor. Vi ser risk för återkommande 
nedstängningar på olika håll som bidrar till störningar i 
globala produktions- och leverenskedjor. Omikron-
variantens smittmönster i andra delar av världen reser 
frågan om Kina inte kommer att tvingas till ett mer 
grundläggande strategibyte.  

Långsam återhämtning för EM-ekonomier 
EM-ekonomierna väntas ha nått en BNP-tillväxt på 6,4 
procent 2021; den högsta sedan 2007. Den senaste 
tidens ökade smittspridning har bidragit till att progno-
sen för 2022 sänkts med 0,3 procentenheter till 4,5 
procent. År 2023 fortsätter BNP att växa i samma takt, 
vilket också är i linje med det historiska genomsnittet 
sedan 1980. Mot bakgrund av det stora tappet, jämfört 
med den underliggande trenden år 2020, kvarstår 
bilden av att återhämtningen går trögare i EM-
ekonomierna än i mer utvecklade länder. Sämre 
möjligheter att stimulera ekonomierna i kombination 
med lägre vaccinationstakt är viktiga orsaker. Stora 
länder som Indien och Brasilien bidrar i hög grad till att 
gapet till BNP-trenden före krisen förblir stort.  

 

Utmaningar från högre globalt ränteläge. Högre 
energipriser och störningar i globala produktions- och 
transportsystem drabbar också EM-ekonomierna. De 
oljeproducerande länderna gynnas visserligen av höga 
energipriser när det gäller såväl tillväxt som stats-
finanser. Men effekten är inte entydigt positiv. Även 
dessa länder lider av att högre energipriser spär på den 
allmänna inflationsuppgången och många centralbanker 
har tvingats strama åt penningpolitiken markant. En 

huvudfråga för 2022 blir hur EM-ekonomierna reagerar 
på stigande globala räntor, främst de amerikanska. Om 
global inflation verkligen faller tillbaka i linje med vår 
huvudprognos samtidigt som gradvisa amerikanska 
räntehöjningar inte bryter den globala återhämtningen 
ser vi utsikter för en god riskaptit för finansiella EM-
tillgångar. En risk är dock att inflationen biter sig fast i 
EM-sfären då högre priser, framförallt på mat, ofta leder 
till krav på kompensation då hushållens marginaler är 
mycket mindre än i rikare länder. 

BNP-tillväxt, BRIC-länderna och EM 
Årlig procentuell förändring 

 2020 2021 2022 2023 

Kina 2,3 8,1 5,2 5,4 

Indien -7,1 8,6 6,1 6,2 

Brasilien -3,9 4,8 0,9 2,2 

Ryssland -2,7 4,3 2,8 2,0 

EM-ekonomier, totalt -2,1 6,4 4,5 4,5 

Källa: IMF, SEB 

Inflation och geopolitik i fokus för riskbilden 
Nedåtriskerna i prognosen generellt fortsätter att i 
första hand vara kopplade till inflationschocken och 
misslyckanden kopplade till centralbankernas exit-
strategier. Skulle vi hamna i en mer tydlig pris- och löne-
spiral måste centralbankerna strama åt på ett sätt som 
skulle leda till stora nedgångar för aktie- och bostads-
priser. Om man inte agerar skulle istället inflationsför-
väntningarna driva iväg och helt tappa kontakten med 
inflationsmålen. Den upptrappade säkerhetspolitiska 
spänningen i relationen mellan Rysslands och det euro-
peiska närområdet måste också vägas in i riskanalysen 
inte minst för Tyskland, Norden och Baltikum. Samtidigt 
tyder erfarenheterna på att det krävs en exceptionell 
händelseutveckling för att denna typ av spänningar ska 
påverka den ekonomiska aktiviteten under en längre tid.   

Olika scenarier för OECD-området 
BNP-tillväxt, procent 

  2021 2022 2023 

Huvudscenario  5,2 3,7 2,4 

Negativt scenario   1,4 1,8 

Positivt scenario   5,0 3,0 

Källa: SEB. 

Potential för hög konsumtion om pandemin lättar. Ett 
uppdämt konsumtionsbehov i kombination med ett högt 
buffertsparande hos hushållen skapar en fortsatt poten-
tial på uppsidan. Omikronvågens dramatiska förlopp har 
i viss mån bidragit till att öka sannolikheten för en mer 
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positiv utveckling. En robust konsumtionsökning kan 
också leda till en positiv spiral där investeringarna kom-
mer igång på bred front. Att läget på arbetsmarknaden 
blivit stramare accentuerar dock vikten av en positiv 
utveckling för arbetsutbudet framöver. Därtill krävs en 
hög investeringsaktivitet som verkligen leder till tydliga 
uppgångar i produktivitet. I annat fall skulle en konsum-
tionsboom relativt snabbt leda till bakslag i form av 
tydliga överhettningsproblem. Bedömningen är fortsatt 
att nedåtriskerna dominerar. 

Gradvis förbättring för globala värdekedjor  
Varuproducerande företags leveranssystem befinner 
sig fortfarande i ett ansträngt läge även om det finns 
vissa indikationer på lättnader. Fraktkostnader har fallit 
något men är kvar på historiskt höga nivåer. Nyckel-
hamnar på t ex USA:s västkust har numera öppet 
dygnet runt vilket minskar flaskhalsar och köbildning i 
varuflödet. Kina försöker också hålla hamnarna mot 
Sydkinesiska sjön öppna trots virusutbrott och hot om 
restriktioner. Trycket bör även lätta i takt med att hela 
världen lägger jul- och nyårshelger och det kinesiska 
nyåret bakom sig.  

 

Logistiksystemet riskerar dock nya bakslag p g a 
virusrelaterade störningar i t ex Kina som påverkar dess 
hamnkapacitet, generell arbetskraftsbrist och olika län-
ders exportrestriktioner till följd av ett försämrat säker-
hetspolitiskt läge. Därtill är lagernivåerna runt om i värl-
den låga och det råder fortfarande brist på kritiska un-
derkomponenter som t ex halvledare. För att mer lång-
siktigt få ned fraktkostnader behövs dels en fortsatt 
rotation mot mer tjänstekonsumtion, dels satsningar på 
infrastrukturinvesteringar och digitalisering av frakt-
industrin. I temaartikeln ”Kris i produktionen” i Nordic 
Outlook November 2021 beskrevs det allvarliga läget 
för industrin. Vi står fast vid slutsatsen att problemen 
kulminerar under första kvartalet 2022 och att läget 
sedan normaliseras under andra halvåret.  

Finanspolitiska kranarna skruvas åt 
Efter de rekordstora finanspolitiska stimulanserna i 
början av pandemin har återkommande smittvågor 
inneburit att nya program gång på gång lanserats. Nu 
tillkommer också åtgärder för att mildra effekten av 
stigande energipriser. Våra kalkyler tyder på att stimu-
lanserna, mätt som förändring av det konjunkturrensade 
offentliga saldot, landade på 5 respektive 0,5 procent 
av BNP 2020 och 2021 för OECD-området. Den offent-
liga skuldsättningen som andel av BNP steg kraftigt år 
2020 men planade ut redan förra året när ekonomierna 
började återhämta sig.   

 

Både åtstramningar och stimulanser framöver. Det är 
ofrånkomligt att finanspolitiken totalt sett blir åtstra-
mande 2022 och 2023 när pandemistöd fasas ut. Men 
samtidigt ser vi också exempel på olika typer av sats-
ningar för att återstarta ekonomierna. Det handlar både 
om traditionella efterfrågestimulanser och åtgärder 
med strukturella inslag med fokus på bl a gröna områ-
den och digitalisering. EU:s Next Generation EU, som nu 
börjat rullas ut, omfattar 5-6 procent av BNP. På 
pappret ska det vara framtungt men det avgörs av hur 
länder lyckas med implementeringen. För USA:s del 
klingar stödet från finanspolitiken av snabbare än 
väntat. Förra årets infrastrukturpaket var på drygt 
1 000 miljarder dollar men allt var inte nya pengar och 
utrullningen inom denna typ av projekt går långsamt. 
Bidens ”Build Back Better”-agenda har fått stora prob-
lem och ser ut att stoppas av interna motsättningar 
inom Demokraterna. Även om det fortfarande är sanno-
likt med ett mindre paket från och med 2022 blir den 
åtstramande nettoeffekten större än vi tidigare räknat 
med. Regeringen Kishida fortsätter samtidigt den japan-
ska traditionen med breda stimulanspaket. Samman-
taget blir finanspolitiken i OECD-området åtstramande 
motsvarande ca 2 procent av BNP per år 2022 och 
2023. Skillnaderna mellan länder är stora och det är 
logiskt att de som gasade på mest 2020-2021 nu får 
starkast motvind.  
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I Sverige fortsätter statsfinanserna att överraska 
positivt. De senaste förslagen om kompensation för 
höga energikostnader lär följas av fler åtgärder innan 
valet i höst. På sikt finns troligen betydande utrymme 
att stötta återhämtningen i en situation med budget-
överskott och en offentlig skuld som faller under skuld-
ankaret. Sannolikt kommer också det finanspolitiska 
regelverket att lättas upp under nästa mandatperiod.  

Finanspolitisk impuls 
Förändring av strukturellt saldo, procent av BNP. 
Positivt tal innebär stimulanseffekt och tvärtom 

 2020 2021 2022 2023 Totalt  

USA 6,5 -1,0 -3,0 -1,0 1,5 

Japan 4,5 -2,0 1,5 -2,5 1,5 

Euroområdet 3,5 0,5 -1,5 -0,5 2,0 

Storbritannien  6,0 1,5 -4,0 -2,5 1,0 

Sverige 1,5 0,0 -1,0 0,0 0,5 

OECD 5,0 0,5 -2,0 -2,0 1,5 

Källa: OECD, SEB. 

Energiomställning med problem 
Efter tidigare extrema rörelser, med kol- och gaspriser 
tre resp. fem gånger normala nivåer, har priserna sjunkit 
något. Det står ändå klart att vägen till normalisering är 
lång och energipriserna fortsätter att vara viktiga för 
prognosbilden. Även om marknaden nu indikerar 
fallande energipriser under 2022 väntas t ex gaspriset i 
snitt ligga mellan 40 och 60 euro/MWh, vilket är två till 
tre gånger högre än normalt. Även oljepriset kommer att 
ligga högt i närtid, tidvis över 90 USD/fat (Brent), för att 
sedan sjunka ner mot 65-70 USD andra halvåret 2022. 
Detta scenario bygger på att den spända situationen 
längs den rysk-ukrainska gränsen inte leder till en eska-
lerande väpnat konflikt. En rysk invasion skulle kunna få 
nästan oöverskådliga konsekvenser för energipriserna.  

 

Utsläppspriser börja bita. Att energipriserna förblir 
uppdrivna och mer volatila beror i grunden på att 
energiomställningen är en svårbemästrad balansgång. 

Infasningen av fossilfria energikällor måste ske i minst 
samma takt som utfasningen av de fossila och den 
balansen upprätthålls för närvarande inte. När efter-
frågan på energi steg i spåren av den snabba åter-
hämtningen var utbudet inte tillräckligt elastiskt. Under 
2021 steg dessutom priset för koldioxidutsläpp från 30 
till 80 euro/ton och i år väntas ett snittpris nå 100 
euro/ton; egentligen första gången vi når nivåer som får 
verklig betydelse på marknaden. Detta påskyndar 
energiomställningen men sätter ytterligare press uppåt 
på priserna i närtid.  

Försvagade jämviktsmekanismer. Tidigare har 
prisuppgångar resulterat i nya investeringar som 
relativt snabbt förbättrat balansen på marknaden och 
normaliserat priserna. I nuvarande omställningsprocess 
är både finansiärer och producenter av fossilbränslen 
försiktiga. Det krävs då ännu högre priser och kortare 
återbetalningstider för att investeringar ska göras. 
Lösningen handlar till stor del om att försöka återställa 
balansen i energiomställningen genom både energi-
effektiviserande åtgärder och snabb utbyggnad av 
fossilfria energikällor. Det gäller i högsta grad EU-
länderna som idag är helt beroende av importerad 
energi, inte minst gas från Ryssland.  

 

Tidiga flaskhalsar på arbetsmarknaden  
Att arbetslösheten i många länder redan kommit ned 
nära förkrisnivåer skapar huvudbry för såväl prognos-
makare som ekonomisk-politiska beslutsfattare. I USA 
noterades en arbetslöshet på 3,9 procent i december, 
vilket kan jämföras med de 3,5 procent som etablerades 
under senare delen av 2019. Situationen spetsas till 
ytterligare av att företagens rekryteringsproblem ligger 
på historiskt mycket höga nivåer. Detta gäller framför 
allt i euroområdet där arbetslösheten därtill är tillbaka 
på precis den nivå som gällde före krisen. Men vare sig i 
euroområdet eller i Sverige har lönerna reagerat på den 
strama situationen på arbetsmarknaden. Däremot har 
löneökningarna växlat upp tydligt i USA och Storbri-
tannien. I USA sker detta i ett läge då antalet jobb är 3,6 
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miljoner lägre än före pandemin. I Storbritannien spelar 
Brexit en stor roll eftersom många branscher länge varit 
beroende av arbetskraft från EU-länder.  

Vissa besvikelser avseende arbetsutbudet. Vi ser 
fortfarande skäl att tro att flaskhalsproblemen kan lätta 
när pandemin släpper sitt grepp. Förvärvsfrekvensen 
har en bit kvar till förkrisnivåer, vilket tyder på att 
arbetsutbudet kan öka när samhällslivet normaliseras. 
Detta gäller speciellt om förhoppningarna om att vi 
verkligen kan skönja ett mer definitivt slut på pandemin 
infrias. För USA:s del har vi dock skruvat ned förvänt-
ningarna när sänkta arbetslöshetsersättningar och 
återöppnade skolor ännu inte haft någon påtaglig effekt 
på arbetsutbudet. Det är t ex sannolikt att stigande 
förmögenheter i spåren av prisuppgångar på aktier och 
bostäder bidrar till att äldre som lämnat arbetslivet 
under pandemin väljer att inte komma tillbaka. Även om 
det finns viss potential för såväl ökat arbetsutbud som 
en viss ytterligare nedgång i arbetslösheten är vår 
sammantagna bedömning att vi är nära en situation med 
normalt resursutnyttjande på arbetsmarknaden. Det gör 
att möjligheterna till BNP-tillväxt utöver trend framöver 
i huvudsak blir beroende av produktivitetsförbättringar. 

 

Inflationen biter sig fast längre än väntat  
Inflationen har fortsatt att överraska på uppsidan. Det 
gäller främst i Europa där vi nu ser nivåer runt 5 procent 
för KPI i euroområdet, Storbritannien och Norge samt 
drygt 4 procent i Sverige. Energipriserna är fortsatt den 
dominerande drivkraften men vi ser också ökande sprid-
ningstendenser till andra priser, speciellt i USA. Att 
energipriserna nu är på väg att kulminera gör att den 
totala KPI-inflationen börjar falla tillbaka under våren. 
Stigande internationella priser på bearbetade varor 
bromsar dock nedgången. Vissa tecken på lättnader när 
det gäller frakt- och produktionsproblem kunde skönjas i 
slutet av 2021, men omikronvågen skapar troligen nya 
problem och Kinas covid-politik ökar risken för 
återkommande störningar.  

 

Ökade risker men troligt att inflationen faller tillbaka. 
Att inflationsimpulsen både blir kraftigare och mer var-
aktig ökar riskerna även på längre sikt. Beräknat som 
genomsnitt för andra halvåret 2021 och första halvåret 
2022 väntas KPI:s ökningstakt uppgå till över 6 procent 
i USA och nära 4 procent i euroområdet. Det innebär att 
hushållens köpkraft påverkas i en grad som gör att 
inflationen inte bara är ett problem för centralbanker; 
även sittande regeringar löper politiska risker i en del 
länder. Vi står ändå fast vid vyn att inflationen faller 
tillbaka markant mot slutet av 2022, framför allt drivet 
av baseffekter från energipriserna. Uppgången i kärn-
inflation har hittills varit mycket måttlig i både euro-
området och Sverige och även om vi lär få se tydligare 
spridningseffekter framöver blir de sammantagna 
effekterna på kärninflationen sannolikt begränsade.   

Ingen större inflationsoro i marknadsprissättningen. 
Långsiktiga inflationsförväntningar och lönebildningen 
blir avgörande för inflationsutvecklingen på medellång 
sikt. Generellt tyder dock inte marknadsprissättningen 
på någon större inflationsoro. Förväntningarna har 
visserligen skiftat upp en del under pandemin men de 
har varit ganska stabila de senaste månaderna i nyckel-
länder som USA och Tyskland. Grafen ovan visar infla-
tionsförväntningar för den närmaste femårsperioden 
och där drivs genomsnittet upp av den höga inflationen i 
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närtid. Däremot ligger förväntningarna på några års 
horisont nära centralbankernas mål.  

Måttliga löneökningar i Tyskland och Norden. 
Löneökningstakten väntas förbli högre i USA och Stor-
britannien jämfört med euroområdet och Norden under 
prognosperioden. I USA räknar vi dock med att trycket 
uppåt på lönerna gradvis lättar när pandemin släpper 
sitt grepp, bl a beroende på att ersättningen för arbets-
lösa återgått till sin normala låga nivå. I Storbritannien 
har löneökningarna dämpats något från en mycket 
uppdriven takt, men ökningstalen ligger på nivåer som 
Bank of England lär se som besvärande höga. Även i 
euroområdet och Norden lär stramare arbetsmarknader 
ge ett visst tryck uppåt på lönerna. Men det är inte 
sannolikt att kommande löneavtal i Tyskland och 
Norden kommer att präglas speciellt mycket av den 
tillfälligt höga inflationen. Vi räknar visserligen med att 
nästa svenska avtalsrörelse, med planerad målgång 
våren 2023, resulterar i en viss uppväxling av 
avtalsnivåerna. Men det handlar då mera om att 
inflationsmålet återtar sin roll som ankare för 
förhandlingarna efter en period som präglats av misstro 
mot Riksbankens möjligheter att nå upp till målet.  

Nya förutsättningar för penningpolitiken  
Hög inflation och stramare arbetsmarknad har på kort 
tid tvingat centralbanker att ändra sina planer för den 
monetära exitpolitikens utformning. Det gäller nu att 
hitta ett bra samspel mellan räntehöjningar och olika 
program för kvantitativa åtstramningar (QT) så att man 
undviker att återhämtningen bryts eller att tillgångs-
priserna faller på ett sätt som äventyrar den finansiella 
stabiliteten. Centralbanker behöver då skaffa sig en 
uppfattning om hur expansiv penningpolitiken verkligen 
är och vid vilken nivå på räntan och balansräkningen 
som politiken blir åtstramande. I nuläget råder t ex stor 
osäkerhet om hur räntekänsliga ekonomierna är och hur 
snabbt finanspolitiken slår om i åtstramande riktning. 
Feds snabba policyskifte och dess tankar om balansräk-
ningspolitik samt Bank of Englands exitstrategi väntas 
bli vägledande för andra centralbankers steg mot mind-
re expansiv politik (se tema ”Monetär exitpolitik”).  

Kortvarig höjningscykel. Marknadens prissättning indi-
kerar en relativt kort höjningscykel där styrräntorna 
toppar på nivåer som ger fortsatt låga realräntor. En 
tolkning av detta är att ekonomins räntekänslighet 
uppfattas som så hög att en tydligt aggressivare ränte-
politik sannolikt skulle leda till realekonomiska bakslag. 
En något annorlunda tolkning är att styrräntor på högre 
nivåer både blir onödiga och osannolika givet markna-
dens ganska avspända syn på inflationen på längre sikt.  

 

ECB och Riksbanken höjer styrräntan 2023. Vår 
prognos innebär att Fed går lite högre än vad mark-
naden just nu prisar in. Vi räknar med 4 höjningar i år och 
3 under 2023 till en nivå på 2,00 procent. Att balans-
räkningen tillåts krympa, med start i höst, ger därtill ett 
tryck uppåt på långa obligationsräntor med upp till 15 
räntepunkter per år. ECB vill skapa en mjuk utfasning av 
sitt PEPP-program och fortsätter att köpa statspapper 
2022 för 500 miljarder euro; i första hand för att 
minska risken för vidgade ränteskillnader mellan euro-
länder. ECB höjer refiräntan en gång under andra 

halvåret 2023. Samtidigt återinvesterar ECB förfallande 
värdepapper. Därmed bibehålls värdepappersportföljen 

i princip oförändrad under 2023. Riksbankens repo-
ränta höjs 2 gånger under 2023, en exitpolitik som före-
gås av att värdepappersportföljen tillåts minska både i 
år och 2023. För såväl ECB som Riksbanken är vår prog-
nos mjukare än marknadens förväntningar. Norges Bank 
fortsätter på sin inslagna väg och höjer räntan gradvis 
till 1,75 procent i slutet av 2023. Sammantaget är vår 
slutsats att global penningpolitik börjar gå i en gradvis 
mindre expansiv riktning först under andra kvartalet 
2022.    

Centralbankers styrräntor 
Procent  

 20 jan    Jun  
2022 

Dec 
2022 

Dec 
2023 

Federal Reserve 0,25 0,75 1,25 2,00 

ECB  0,00 0,00 0,00 0,25 

Bank of England 0,10 0,75 1,00 1,50 

Riksbanken 0,00 0,00 0,00 0,50 

Norges Bank 0,50 1,00 1,50 1,75 

Källa: Centralbanker, SEB. 
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Tema: 

Varaktig inflation? 

Höga energipriser i Europa ger nya inflationsrisker 
 

Indirekta effekter från höga energipriser leder till en 
bredare och mer utdragen inflationsuppgång i Europa. 
En lång period med stigande priser på energi och 
andra råvaror innan finanskrisen ledde till en KPI-
inflation över centralbankernas mål under flera år, 
men gav bara små effekter på priser på andra varor 
och tjänster. Att energipriserna denna gång stiger i ett 
läge där utbudsstörningar redan skapat ett 
underliggande inflationstryck talar för att effekterna 
på kärninflationen blir större denna gång och riskerna 
på uppsidan ökar om priserna inte faller tillbaka enligt 
marknadens förväntningar. Priserna på elektricitet 
och naturgas har stigit mest i euroområdet medan 
motsvarande priser i USA ökat relativt lite. 

 

Inflationstakten i de flesta europeiska länder har stigit 
brant de senaste 3-6 månaderna och nått nivåer som 
inte registrerats sedan tidiga 1990-talet. Uppgången 
förklaras i stor utsträckning av kraftigt stigande energi-
priser där elektricitet och naturgas under några få 
månader har mångdubblats på ett sätt utan historiska 
paralleller. Energipriserna ser ut att ha kulminerat strax 
innan jul, men osäkerheten är stor och sannolikt kommer 
priserna på el och naturgas att ligga kvar på historiskt 
höga nivåer under de närmaste två åren. Riskerna för 
att energipriserna via indirekta kanaler bidrar till att 
lyfta inflationen ytterligare har tydligt ökat. Tidigare 
stora uppgångar för råvaror och energi har under de 
senaste 30 åren bara lett till små uppgångar i 
kärninflationen. Nu kommer de dock i ett läge där 
tidigare uppgångar på råvarupriser gjort att 
producentpriser ökar i den snabbaste takten sedan 
1970-talet. Produktions- och transportstörningar gör 
också att genomslaget till konsumentledet riskerar bli 
högre än det varit historiskt.  Uppgången i svenska 
elpriser ser just nu ut att bli mindre och mer kortvarig än 
i euroområdet och Storbritannien. Stor import, inte 
minst av konsumtionsvaror, från Europa gör dock att 
högre priser där kan få konsekvenser även för Sverige. 
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Energiprischock utan historiska paralleller. Priserna 
på elektricitet och naturgas i Europa mångdubblades 
under andra halvan av 2021. Flera faktorer har bidragit 
till uppgången (se temaartikel sid 22) och även om både 
vi och marknaden räknar med att priserna faller tillbaka 
väntas priserna förbli långt högre än de var före 
pandemin de närmaste två åren. Prisuppgångarna är 
störst i euroområdet och Storbritannien medan 
utvecklingen i Sverige är mindre dramatisk. Elpriserna i 
Sverige (naturgas används inte) faller dessutom tillbaka 
snabbare enligt terminsmarknaden och normaliseras 
nästan helt under 2023. Läget är generellt mer allvarligt 
i övriga Europa. Det beror dels på att prisuppgången på 
el och gas i sig varit kraftigare än i USA, dels på att man i 
likhet med USA är beroende av gas till uppvärmning. 
Kombination av de två gör utbudsunderskottet extra 
kännbart. Terminerna tyder på att även europeiska 
priser normaliseras men först under perioden 2024 – 
2026. 

 

Stora skillnader mellan olika länder. Sammantaget har 
prisuppgångar på el och gas samt på olja och bensin 
gjort att energipriserna under slutet av 2021 bidrog 
med 2-3 procentenheter till inflationen i både USA och 
Europa. I USA förklaras uppgången främst av högre 
oljepris som har mycket större effekt på KPI än i Europa. 
Trots att energipriserna stigit betydligt mer i 
euroområdet och i Storbritannien har bidraget till 
inflationen varit högre i Sverige. En orsak är att genom-
slaget på KPI är långsammare i de flesta euroländer, 
framför allt i Tyskland, och i Storbritannien. Därtill har 
många länder sänkt energiskatter eller infört subven-
tioner för att mildra prisuppgången. Någon form av stöd 
är på väg också i Sverige men det är ännu osäkert hur 
det utformas. Skillnaden i genomslag i KPI mellan olika 
europeiska länder är anmärkningsvärt stor. I Neder-
länderna har t ex el-och gaskomponenten i HIKP stigit 
med nästan 60 procent sedan augusti. Motsvarande 
uppgång i Tyskland än så länge bara ett par procent.  

Det långsammare genomslaget i euroområdet och 
Storbritannien gör att priserna inte faller tillbaka i 
samma utsträckning under 2022 och när väl stöd-
åtgärderna tas bort verkar detta i samma riktning. Det 
gör att energipriserna fortsätter att lyfta inflationen 
under 2022 och bara ge små negativa bidrag till 
inflationen under 2023.   

 

Stor risk för indirekta effekter.  Stigande energipriser 
påverkar inte bara hushåll utan även företagssektorn 
drabbas av kraftigt stigande kostnader. Ett mått på 
styrkan av kostnadsökningarna är PPI-priserna som 
ökat med över 20 procent vilket i stor utsträckning 
förklaras av att energipriser i t e x euroområdet stigit 
med hela 70 procent. Man får gå tillbaka till oljepris-
chocken under 1970-talet för att hitta ökningstal i 
närheten av dessa nivåer.   

 

Kraftiga och utdragna uppgångar före finanskrisen.  
Senast vi såg en snabb uppgång för producentpriserna 
(PPI) var perioden före finanskrisens utbrott. Årstakten 
nådde då visserligen inte över 10 procent men 
uppgången var utdragen och sett över hela perioden 
2004 och 2008 var den ackumulerade uppgången 
större än den nuvarande, i alla fall om man jämför med 
prisnivån före pandemin. Prisuppgången före finans-
krisen hade vissa likheter med den nuvarande, men 
drevs då i hög grad av oljepriset nådde rekordnivåer. 
Gas- och elpriser steg däremot ganska lite, i alla fall i 
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Europa. PPI-uppgången på råvaror, var dock på samma 
sätt som nu, relativt bred med kraftigt stigande priser 
på t ex livsmedel. Trots en viss nedgång för energi-
priserna i början på året lär PPI-priserna fortsätta uppåt 
de närmaste månaderna drivet av stigande priser på 
bearbetade varor. Att uppgången i konsumentvaror, 
framför allt när de verkligen når slutkonsumenten och 
kommer in i KPI, är mer måttliga är naturligt då det ingår 
fler förädlingssteg där marginaler späder ut effekten.  

Begränsat genomslag på konsumtionsvaror – än så 
länge. Prisökningarna på energi och råvaror under 
perioden före finanskrisen ledde inte till någon bred 
prisuppgång varken för producentpriser eller KPI, även 
om varupriserna accelererade en del. Än så länge har vi 
bara sett måttliga uppgångar i PPI och KPI för konsum-
tionsvaror i euroområdet och Sverige. I Storbritannien 
och i ännu högre utsträckning i USA har inflation på 
varor, enligt både PPI och KPI, stigit till nära 10 procent. 
Vår bedömning är att prisuppgångarna i USA i nuläget 
drivs mer av att efterfrågan på varor ökade med nästan 
20 procent på kort tid snarare än stigande insatsvaru-
kostnader. Produktions- och transportproblem, både 
inhemskt och internationellt, talar dock för att före-
tagens möjligheter att övervältra ökade kostnader på 
konsumenter även i Europa är större än de var före 
finanskrisen. Kraftigt ökad produktion i Kina satte då 
press nedåt på internationella priser på industri- och 
konsumtionsvaror. Nu finns mindre utrymme för företag 
än normalt att absorbera stigande kostnader. 
Uppgången för energipriserna i Europa startade i mitten 
av förra året och den riktigt stora uppgången kom först 
under fjärde kvartalet. Det är troligt att de indirekta 
effekterna på priserna kommer med en fördröjning och 
att PPI- och KPI-priser accelererar under 2022. 

Hög KPI men måttlig kärninflation under 2004-08 
Stigande priser på olja, och i mindre utsträckning på 
livsmedel, gjorde att KPI-inflationen i USA konstant låg 
över två procent kontinuerligt under perioden 2004-08. 
I genomsnitt ökade KPI under den perioden med 3,2 
procent. Även i euroområdet låg KPI över två procent 

under stora delar av perioden och i genomsnitt 
noterades 2,3-2,4 procent under perioden. Svensk 
inflation stack ut på nedsidan; KPIF låg bara över målet 
under senare delen av 2007 och under 2008 och 
snittinflationen 2004-08 var så låg som 1,6 procent.      

 

Större indirekta effekter jämfört med 2004-08.   
Mekaniska kalkyler tyder på att de indirekta kostnads-
ökningarna för hushållen borde bli ungefär lika stora 
som de direkta effekterna av högre energipriser. Den 
faktiska indirekta effekten de senaste 30 åren har dock 
varit betydligt mindre. Oftast har det berott på att 
energiprisuppgången varit kortvarig och då kunnat 
absorberas i producentledet och därmed i ganska liten 
grad nått slutkonsumenter. Både indikatorer och faktisk 
utvecklingen av olika inflationsmått tyder dock på att de 
indirekta effekterna blir större än den var i mitten på 
2000-talet. Kärninflationen, där energi exkluderas, 
väntas stiga med över 2,5 procent under 2022, vilket är 
de högsta nivåerna på åtminstone 20 år. För euro-
områdets del ska man också beakta att onormalt höga 
priser i början av 2021 bidrar till att dämpa de årliga 
prisökningarna under några månader i början på 2022. I 
Storbritannien, där Brexit bidragit till stora brister på 
både varor och arbetskraft, stiger kärninflationen till 4,5 
procent.  Riskerna för ännu större och mer bestående 
uppgångar ökar om energipriserna inte faller tillbaka i 
linje med marknadens förväntningar. 

Lönekostnader avgör persistensen. För att inflationen 
på lång sikt verkligen ska permanentas på högre nivåer 
krävs dock att löneökningar så småningom stiger. I 
nuläget finns inga sådana tecken varken i Sverige eller 
euroområdet. Givet bedömningen att energipriserna 
faller tillbaka i linje med marknadens prissättning är det 
troligt att KPI-inflationen är på väg att kulminera vilket 
minskar risken för stigande inflationsförväntningar och 
kompensationskrav från löntagare.  
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Tema: 

Monetär exitpolitik 

Den här gången är det annorlunda… 
 

Global penningpolitik är historiskt expansiv. Reala poli-
cyräntor är kraftigt negativa och världens centralban-
ker har använt ”sedelpressar” och utökat tillgångarna 
med över 10 000 miljarder dollar sedan pandemins ut-
brott. Men nu ska stödpolitiken reverseras utan att ris-
kera återhämtningen eller att tillgångspriserna faller 
vilket kan äventyra den globala finansiella stabilite-
ten. Federal Reserves snabba policyskifte och dess 
tankar om balansräkningspolitik och Bank of Englands 
exitstrategi väntas bli vägledande för andra central-
bankers steg mot en mindre expansiv politik. Vid sidan 
om räntehöjningar bedöms de kvantitativa åtstram-
ningsstegen i t ex USA, enligt vårt scenario, ge en 
effekt på långa räntor motsvarande +15 räntepunkter 
per år. Överlag förblir global penningpolitik enligt våra 
prognoser stöttande för tillväxt och tillgångspriser 
under 2022 och 2023 

 

Den globala penningpolitikens utformning och färdrikt-
ning under 2022-2023 kompliceras påtagligt av en be-
svärande hög inflation, virusutbrotts potentiella negati-
va effekter på produktion och arbetsmarknad samt hö-
ga tillgångsvärden och ökad ekonomisk ojämlikhet. Allt-
sedan globala finanskrisen 2008-2009 – och nu senast 
pandemin – har centralbanker använt såväl styrräntor 
som balansräkning (t ex tillgångsköp) för att stötta den 
ekonomiska återhämtningen och uppnå inflationsmålen. 

När BNP-normaliseringen avancerat och inflationen sti-
git överväger centralbanker olika strategier för en poli-
cymix som ska ge mindre expansiv penningpolitik. Flera 
stora centralbanker, med Fed i spetsen, har det senaste 
halvåret sjösatt, eller står i begrepp att sjösätta, en mo-
netär exitpolitik genom a) stopp för fortsatta tillgångs-
köp, b) räntehöjningar, c) en bantad balansräkning, eller 
d) kombinationer av dessa verktyg. Erfarenheterna från 
exitpolitik är begränsad samtidigt som strukturella fak-
torer som demografi och svag produktivitet ändrat spel-
planen och manöverutrymmet för centralbankerna.  
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Komplicerade policyöverväganden 
Flera centralbanker, t ex Fed, Bank of Japan (BoJ) och 
ECB, fortsätter i början av 2022 att föra penningpoliti-
ken i mer expansiv riktning genom nya tillgångsköp me-
dan den reala policyräntan blivit alltmer negativ i takt 
med den stigande inflationen. Nu står politiken vid ett 

vägskäl. Den monetära exitpolitikens optimala utform-
ning, d v s tidpunkt och hastighet i höjningar av räntor 
och samspel med olika program för kvantitativa åt-
stramningar (QT), reser flera viktiga frågor:   

• Hur expansiv är penningpolitiken och vid vilken nivå på 
räntan och balansräkningen blir politiken åtstramande? 

• Hur kan/bör exitstrategin för penningpolitiken samord-
nas med finanspolitiken under de närmaste åren?    

• Hur räntekänsliga är hushålls, företags och staters i fle-
ra fall rekordstora skuldportföljer – finns buffertar?  

• Hur förändras de finansiella förhållandena, t ex avkast-
ningskurvans lutning, kreditspreadar, börs och valutor, 
och vilka blir effekterna på den finansiella stabiliteten? 

• Vad är optimal nivå på en centralbanks balansräkning 
och penningpolitiska värdepappersportfölj?   

• Hur påverkas centralbankens resultat när finansierings-
kostnaden av inhemska tillgångsportföljen stiger – kan 
centralbankens [finansiella] oberoende förändras?  

 

 

Centralbankernas policymålsättning är att utforma en 
politik som är i samklang med finanspolitiken och som in-
te ger en inflationsdrivande återhämtning samtidigt som 
den bidrar till ytterligare förbättringar på arbetsmarkna-
den. Därtill har penningpolitiken en uppgift i att möjliggö-
ra omallokering av resurser och strukturförändringar vil-
ka är direkt relaterade till den post-pandemiska miljön 
och nödvändiga lösningar på den akuta klimatkrisen.  

Behovet av snabbare monetär normalisering har ökat 
de senaste månaderna trots fortsatt stor osäkerhet om 
nya virusutbrott. Kortsiktiga stagflationstendenser är en 
extra policyutmaning. Men pressen ökar för en snabbare 
monetär anpassning, d v s att gå från stopp för tillgångs-
köp via räntehöjningar till ett minskat innehav av tillgån-
gar. Detta av två skäl: 1) ekonomier är starkare med hö-

gre inflation och en stramare arbetsmarknad, och 2) de 
penningpolitiska portföljerna är rekordstora, både i ab-
soluta belopp och som andel av BNP.  

För att åstadkomma mindre expansiv penningpolitik 
torde räntevapnet vara instrumentet att föredra fram-
för en bantning av balansräkningen (QT). Detta av flera 
skäl. Det finns betydligt mer erfarenhet av räntehöjnin-
gar, transmissionen från räntan upplevs som tydligare 
och påverkan på ekonomin och finansiella förhållanden 
är klarare. Därtill råder det idag en stor osäkerhet kring 
hur en minskad penningpolitisk värdepappersportfölj på-
verkar den reala ekonomin. Även ur kommunikativ syn-
vinkel är räntehöjningar att föredra då de ger en tydliga-
re bild för allmänheten av centralbankens avsikter.  

Hur expansiv är dagens penningpolitik? För att avgöra 
hur stöttande politiken är behövs referenspunkter. Det 
är inte helt uppenbart hur dessa referenspunkter ser ut 
för närvarande. De påverkas av dels pandemins genom-
slag på ekonomiers funktionssätt, dels långsiktiga struk-
turella förändringar som också under normala omstän-
digheter är svåra att fastställa. Likväl ger dessa punkter 
värdefull information om när höjningar når räntenivåer 
som innebär att penningpolitiken slår om från att innebä-
ra lättnad till att bli åtstramande för ekonomin.  

 

Normal policyränta 2-2,5 procent 
En sådan referenspunkt är nivån på neutrala räntan, d v 
s räntan som är förenlig med normalt resursutnyttjande. 
Beräkningar av Fed visar att neutral nominell ränta i Eu-
ropa och USA kan ligga i intervallet 2-2,5 procent, högre 
än dagens nivåer med betydligt lägre sett i ett historiskt 
perspektiv. Våra analyser om pandemins påverkan på 
neutrala räntan, och beaktat vad centralbanker kommu-
nicerat, landar i slutsatsen att normal styrränta idag tro-
ligen ligger t o m något lägre än dessa 2,0-2,5 procent.  

Ekonomiska modeller brukar se realräntan (d v s beak-
tat inflationen), på lång sikt, som bestämd av trendmäs-
sig BNP-tillväxt. Olika studier indikerar dock att samban-
det är relativt svagt. Vi har i bl a Nordic Outlook de sena-
ste åren noterat att neutrala räntors drivkrafter återfinns 
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i strukturella förändringar som påverkar sparbeteenden 
och investeringsbenägenhet samt, sedan 2007, snabbt 
växande offentliga skulder och centralbankernas QE-po-
litik. Globaliseringen av kapitalmarknader runt om i värl-
den talar också för att t ex normala räntan ligger på un-
gefär samma nivå i flertalet utvecklade ekonomier.  

1 procent av BNP = -5-7 punkter 
Det finns även empiriskt stöd för att de QE-program vi 
sett i Japan sedan slutet av 2001 och i resten av 
världen sedan Lehmankrisen 2007-2008 även bidragit 
till att sänka neutrala räntor. Våra beräkningar visar att 
globala centralbankers tillgångar ökat med över 20 000 
miljarder dollar sedan Lehmankollapsen. Det motsvarar 
23 procent av global nominell BNP (2019). Olika inter-
nationella studier visar att en expansion av centralban-
kens balansräkning motsvarande 1 procent av BNP kan 
ge en press nedåt på (långa) räntor med, grovt räknat, 
5-7 räntepunkter. På global nivå motsvarar det 120-
160 räntepunkter.  

Effekterna av QE-politiken är asymmetrisk. Mycket ta-
lar för att politiken var som mest verkningsfull genom bå-
de direkta och indirekta effekter då programmen intro-
ducerades och första köpen genomfördes. Det fanns ett 
signalvärde i politiken att det skulle dröja innan räntan 
började höjas igen. Nu lär det sannolikt handla mer om 
marknadens förmåga att kunna absorbera ett ökat ut-
bud av statspapper. Marknadsförhållandena spelar ock-
så roll; när QE-politiken introducerades eller utvidgades 
var det i en miljö med ekonomisk och finansiell stress. 
Hur stor effekten av QT blir nu är svårt att kvantifiera.  

  

Feds senaste exitprocess blev mycket utdragen (se 
graf). Marknadens oro för tillgången på likviditet hösten 
2019, med en kraftig uppgång i reporäntorna, tvingade 
Fed att sjösätta ännu ett verktyg 2021 – Standing Repo 
Facility SRF – med en utlåningskapacitet på hela 500 
miljarder dollar. SRF väntas vara ett viktigt verktyg för 
att säkerställa stabilitet på USA:s stats- och repomark-
naden de närmaste åren.     

Feds totala penningpolitiska portfölj SOMA uppgår till 
över 8 200 miljarder dollar – motsvarande 36 procent 
av BNP – och består till 70 procent av statspapper och 

30 procent bostadspapper. Den viktade genomsnittliga 
löptiden på statspappersinnehavet är ca 7,5 år (se för-
falloprofil i graf för perioden 2022-2027). Förfallen av 
bostadspapper är måttliga de närmaste fem åren.  

Feds QT- & höjningsstrategi 
Budskapet från Fed är att tidsutrymmet från avslutad 
QE-politik (Fed fortsätter att köpa värdepapper i januari 
och februari för totalt 90 miljarder dollar), räntehöjning 
och minskning av balansräkningen kommer att vara myc-
ket kort. Vi räknar med att Fed höjer räntan i mars med 
25 räntepunkter och därefter ytterligare tre gånger un-
der att 2022. Fr o m andra halvåret 2022 tillåts SOMA-
portföljen börja förfalla. Förfallostrukturen och behovet 
av förutsägbarhet och tydlighet gör att Fed sätter ett tak 
på hur stort belopp av portföljen som tillåts förfalla: 50 
miljarder dollar. Det innebär att ca 600 miljarder dollar 
– 7 procent av totala SOMA-portföljen – kan förfalla per 
år 2023-2024. Från om med 2025 behöver Fed aktivt 
sälja statspapper för att upprätthålla målet 50 miljarder 
per månad (förfallen är alltså inte tillräckligt stora). Vårt 
exitscenario ger ett uppåttryck, allt annat lika, på USA:s 
långränta med maximalt ca 15 räntepunkter. 

Bank of England uppger att statsobligationer för över 
70 miljarder pund förfaller under 2022 och 2023, d v s 
ca 8 procent av ursprungligt QE-program på totalt 875 
miljarder pund. BoE har sagt att portföljen tillåts förfalla 
när styrräntan når 0,50 procent. Det tror vi sker redan i 
februari. Därmed blir BoE första centralbanken som ge-
nomför QT-politik. Under 2024 och 2025 förfaller ytter-
ligare obligationer för ca 130 miljarder pund. I ett nästa 
steg har BoE aviserat att man också kan vara beredd att 
aktivt sälja obligationer men först då räntan nått nivån 1 
procent. Där väntas den ligga redan i höst. Erfarenheter-
na från BoE blir värdefull information för andra central-
banker som står i begrepp att utforma exitstrategier.    

Fördelen med att genomföra QT-politik ur ett central-
banksperspektiv är att minskad tillgång på kapital, när 
centralbankerna drar ned sin närvaro i marknaden, även 
kan pressa upp neutrala räntan. En sådan process skulle 
underlätta för centralbankerna att höja sina styrräntor 
och därmed skapa framtida manöverutrymme genom 
att komma bort från nollräntan. Det får dock konsekven-
ser inte bara för underhållet av de rekordhöga offentliga 
skulderna. Det kan också fördyra finansieringen av den 
digitala och gröna omställningen. I grund och botten har 
inte QE-politiken, baserat på erfarenheter från Japan, 
skapat tillräckligt allvarliga problem att det gör att QT-
politik är att föredra framför räntehöjningar.     
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Räntemarknaden 

Måttliga uppgångar i 
långräntor under 2022 
 

De senaste månaderna har marknaden ökat 
förväntningarna på räntehöjningar under 2022-23 
men förblir försiktiga längre fram. Det har bidragit till 
stigande korträntor men begränsat uppgången i långa 
räntor. Vi tror att fortsatt stigande förväntningar på 
räntehöjningar tillsammans med Feds minskning av 
balansräkningen och minskade obligationsköp av ECB 
bidrar till måttligt stigande räntor 2022. Svenska och 
norska långa räntor väntas följa globala räntor uppåt, 
med initialt relativt små förändringar i ränteskillnader. 

Aggressiva förväntningar men bara för 2022-23. Under 
de senaste månaderna har globala centralbanker börjat 
minska på sin policyexpansion genom att bromsa 
tillgångsköp (Fed och ECB) och höja räntorna (bland 
annat BOE och Norges Bank). Hittills har marknads-
effekterna främst setts i stigande korträntor. Långräntor 
rörde sig generellt sidledes under hösten, vilket enligt vår 
mening till stor del reflektera stigande ränteförväntningar 
för 2022-23 i speciellt USA, men i stort sett oförändrade 
styrräntor efter 2023. Prissättningen av en relativt brant 
men kort höjningscykel i USA indikerar att initiala 
räntehöjningar ses som ett steg i att dämpa ett långsiktigt 
högre inflationstryck men väntas också ha negativa 
effekter på ekonomin, vilket resulterar i att styrräntorna 
väntas toppa på relativt låga nivåer. Medan förväntningar 
om en relativt kort höjningscykel har begränsat 
uppgången i långa räntor, har utsikterna för att Fed:s 
balansräkning kan börjar minska redan under andra 
halvåret i år ändå bidragit till relativt stora uppgångar i 
långa räntor under inledningen av året. 

  

Minskade balansräkningar lyfter långräntor. Som följd 
av vårt försiktigt positiva makroscenario är vår prognos 
att marknaden över tid kommer prissätta en något längre 
höjningscykel, vilket väntas bidra till stigande långräntor. 
Tillsammans med att Fed börja minska sin balansräkning 
redan i år innebär det att den amerikanska 10-åriga 
statsräntan stiger till 2,10 procent i slutet av 2022. I 
euroområdet kommer balansen mellan ECB:s obligations-
köp och nettoemissioner av statsobligationer att vara 
något mindre gynnsam för obligationer 2022 jämfört med 
de senaste åren. Tillsammans med stigande globala 
långräntor innebär det att den tyska 10-årsräntan stiger 
till strax över noll (0,20 procent) i slutet av 2022. Vår 
prognos att ECB höjer räntorna under andra halvåret 
2023 väntas också bidra till ett visst tryck uppåt på långa 
räntor under senare delen av 2022 och 2023. 

Svenska räntor följer efter. Marknaden prissätter nu en 
full Riksbankshöjning (25 punkter) till slutet av 2022 och 
fyra höjningar till mitten av 2024. Vi tror att en höjning 
dröjer till 2023 men balansräkningen börjar bantas redan 
i år. 10-årsspreden mot Tyskland föll mot slutet av 2021 
och handlar nära de lägsta nivåerna sedan hösten 2020 
(runt 40 räntepunkter). Fortsatt starka statsfinanser och 
risk för ytterligare minskat obligationsutbudet väntas 
bidra till att räntespreaden förblir ihoptryckt under större 
delen av 2022. Spekulationer om att Riksbanken kommer 
höja räntan före ECB väntas dock bidra till en viss 
isärspreadning under senare delen av 2022 och 2023.   

Högre norska räntor efter räntehöjningar. Norges Bank 
inledde sin höjningscykel i september och förväntningar 
om en snabb normalisering har drivit upp norska räntor. 
Marknadens prissättning är i linje med vår prognos men 
stigande internationella räntor väntas bidra till att norska 
långräntor också stiger något. Norges Bank planerar att 
emittera både en ny 10-årig och för första gången en 20-
årig obligation via syndikering under 2022, vilket borde 
minska det utbudsdrivna trycket för en brantare kurva 
man normalt ser i Norge. Den 10-åriga räntespreaden mot 
Tyskland gick isär rejält under 2021. I takt med att andra 
centralbanker gradvis kommer ikapp Norges Bank väntas 
den 10-åriga spreaden mot Tyskland att minska. 

10-årig statsobligationsränta 
Procent 

 20 jan Jun 
2022 

Dec 
2022 

Dec 
2023 

USA 1,83 1,90 2,10 2,50 

Tyskland -0,03 0,00 0,20 0,50 

Sverige 0,37 0,45 0,70 1,05 

Norge 1,88 1,85 1,95 2,10 

Källa: Nationella centralbanker, SEB 
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Valutamarknaden 

Dollartoppen i sikte men…  

 

I pandemins inledningsskede drev amerikanska ränte-
sänkningar ned dollarn. Därefter rekylerade dollarn 
uppåt under 2021 i spåren av rekordstora finans-
politiska stimulanser. Varaktigt hög amerikansk 
inflation skapar nu behov av räntehöjningar som ger 
USD ytterligare en del stöd i början av 2022 innan 
EUR/USD vänder uppåt. Kronan kämpar mot struk-
turella finansiella utflöden och en mjuk Riksbank, 
vilket gör att EUR/SEK håller sig över 10,00 en bit in i 
2022, varefter den når 9,70 mot slutet av 2023.    

Ökad räntedifferens ger visst USD-stöd på kort sikt. De 
senaste månaderna har Fed tydligt guidat marknaden att 
man förbereder en snabbare takt mot normalisering. Att 
räntemarknaden nu prisar in nästan fyra höjningar under 
2022, jämfört med tidigare två, har inte påverkat 
EUR/USD speciellt mycket. Detta beror på att den speku-
lativa delen av marknaden länge varit överviktad USD. 
Under januari har dollarpositioner trimmats ned, vilket 
bidragit till korrektion uppåt för EUR/USD. Den närmaste 
tiden tror vi ändå det finns utrymme för förnyad USD-
styrka när korta USA-räntor stiger samtidigt som ECB och 
de flesta andra centralbanker ligger kvar med nollräntor. 
Högre USD-räntor gör det dyrare att valutasäkra dollarn 
och de flesta aktörer kommer att avvakta ytterligare en 
tid med att sälja USD på termin.  

 

Värdering talar för euron kommer tillbaka. Samtidigt 
pekar våra värderingsmått på att dollarn nu är dyr. Vårt 
långsiktiga jämviktsmått (Long-Term Fair Value) för 
EUR/USD är tillbaka på nivåer runt 1,25-1,28. Vi tror 
därför att EUR/USD kommer att röra sig uppåt när 

penningpolitiken så småningom åter börja konvergera. 
Dåliga amerikanska fundamenta, med svag konkurrens-
kraft med dagens dyra dollar samt negativ nettoposition 
mot utlandet motsvarande 75 procent av BNP, börjar då 
göra sig gällande. Samtidigt fortsätter dollarns andel av 
globala reserver att falla. Vi väntar oss att EUR/USD rör 
sig ned mot 1.09 vid mitten av 2022 för att därefter 
vända upp mot 1,20-1,25 mot slutet av prognosperioden.  

Pundet trotsar svaga fundamenta ännu en tid.  Den 
senaste tiden har pundet stärkts och EUR/GBP har fallit 
ned till flerårslägsta. Den närmaste tiden tror vi att 
pundet fortsätter att få stöd av Bank of Englands ränte-
höjningar och EUR/GBP når ned till 0,81-0.82. I linje med 
analysen för USD tror vi dock att svaga fundamenta i form 
av hög värdering, dålig konkurrenskraft och externa 
underskott efter en tid tar ut sin rätt och att pundet börjar 
försvagas till en nivå på EUR/GBP på 0,85-0,87.  

Valutakurser 
 20 jan  Jun 22 Dec 22 Dec 23 

EUR/USD 1,13 1,09 1,13 1,21 

USD/JPY 115 114 115 116 

EUR/GBP 0,84 0,82 0,81 0,85 

EUR/SEK 10,33 10,30 10,05 9,70 

EUR/NOK 9,98 9,85 9,80 9,70 

Källa: Bloomberg, SEB 

Starka fundamenta räcker ännu inte för kronan. Kronan 
gick från bästa G10-valuta 2020 till att bli den näst 
sämsta 2021. Efter ett test ner mot 9,90 för EUR/SEK 
försvagades kronan rejält till nivåer runt 10,30. Testet 
under 10,00 drevs av inhemska faktorer, framförallt 
stora svenska börsintroduktioner. När dessa positiva 
kapitalflöden torkade upp började marknaden åter 
fokusera på att Riksbanken ligger sent i höjningscykeln 
varpå SEK åter tappade mark. Vi tror att SEK fortsätter 
att försvagas den närmaste tiden och EUR/SEK når 10,50 
under våren. Svag riskaptit och stora aktieutdelningar 
bidrar till en kortsiktigt positiv bias i EUR/SEK under 
kommande 2-3 månader. Därefter överväger de positiva 
argumenten för kronan med kommande riksbanks-
höjningar samt den låga värderingen, Vi tror att EUR/SEK 
handlar nära 10 i slutet av 2022 för att sedan fortsätta 
ned till 9.70 mot slutet av 2023. 

NOK har mer potential men värderingen tynger. Norska 
räntehöjningar och förbättrad terms-of-trade i spåren av 
stigande oljepris ger stöd åt kronen. Å andra sidan innebär 
pågående energiomställning strukturella utmaningar 
samtidigt som det interna kostnadstrycket stigit markant 
de senaste 10 åren. Krafter åt olika gör att rörelserna blir 
små och i slutet av 2023 väntas EUR/NOK stå i 9,70.   



Nordic Outlook Februari 2022   

 

 21 
 

Aktiemarknaden 

Ökad volatilitet och otydlig 
riktning 
 

Ökande motvind präglar början på året. Tillväxt-
prognoser och räntenivåer ger alltjämt stöd men 
börsen kläms när båda faktorerna är under press. 
Besvärande hög inflation pressar upp ränte-
förväntningar och hotar efterfrågan och på sikt 
bolagens höga marginaler. Hur Fed kan hantera 
inflationshotet och hur långräntan reagerar på 
räntehöjningar och minskade köp blir centralt för 
börserna. Högre volatilitet är att vänta men TINA och 
bolagens förmåga att anpassa sig ger ändå hopp.     

Efter att orosmolnen gradvis byggts upp har 2022 
börjat med osäkerhet och svaga börser. En kursreaktion 
efter fjolårets robusta uppgång är inte förvånande, men 
den stökiga bilden manar till försiktighet. I förra Nordic 
Outlook beskrev vi att börsbränslet i form av god tillväxt 
och fortsatt låga räntor (TINA-argumentet) kvarstod men 
att begynnande orosmoln skapade risker för volatilitet 
och motiverade nedställda förväntningar. Börserna 
avslutade året starkt men nu kläms den positiva grund-
bilden från två håll när både tillväxt och räntenivåer 
ifrågasätts.   

Minskat stöd från Fed. Det är lätt att lista fler osäker-
hetsfaktorer. Stigande energi- och råvarupriser, leverans-
störningar och brist på komponenter, effekter av virus-
spridning, geopolitisk oro, höga marginaler i bolagen samt 
värderingar som är historiskt höga hör till bilden. Men 
störst oro skapar inflationstrenden och dess effekter. 
Kvantitativa lättnader i USA avvecklas i snabbare takt 
och vi får tidigare och fler styrräntehöjningar är tidigare 
förväntat. Därmed försvagas stödet från positivt likvi-
ditetsflöde och ultralåga korträntor. Kina kan dock gå i 
motsatt riktning. Efter ett tufft år med ökade regleringar 
och fallande börskurser ser vi nu räntelättnader i syfte att 
stabilisera ekonomi och börs inför höstens val.   

Inflationen skapar flera hot. Inflationsbilden sätter också 
press på tillväxt och vinster. Företagen har hittills visat en 
god förmåga att hantera ökade kostnader. Men bolags-
kommentarer pekar på att kostnadsuppgången både är 
stor och bredbaserad och riskerar därmed att sätta press 
på marginalerna. Hög inflation begränsar också 
konsumtionsutrymmet och leder till nedjusterade 
prognoser på efterfrågan och tillväxt.  

Vinstexplosion 2021 modererade värderingarna. Om 
den negativa trenden håller i sig hamnar börserna under 
stark press. Än så länge finns dock balanserande krafter. I 
vårt huvudscenario räknar vi fortsatt med en tillväxt över 
trend för 2022 och även om obligationsräntor stiger en 
del förblir de låga. Fjolårets kraftiga börsuppgångar 
motiveras mer än väl av den vinstexplosion vi såg. Från 
förväntningar om vinstökningar på runt 25 procent vid 
årets inledning landade vi på det dubbla – vinstrevi-
deringarna var i stort i paritet med kursuppgångarna. 
Värderingen uttryckt som PE-tal sjönk faktiskt något 
under året. I dagsläget väntas vinstökningar på 5-10 
procent både för 2022 och 2023. Givet tillväxtbilden bör 
dessa kunna uppfyllas, även med viss marginalpress. 
Förmågan att skapa goda vinster under svåra 
förhållanden som bolagen hittills visat inger också hopp.   

 

Potential för cykliska bolag.  Givet vår prognosbild finns 
fortsatt potential i cykliska valuebolag, som fortfarande 
åsätts en stor värderingsrabatt relativt de historiskt sett 
högt värderade tillväxtbolagen. Som framgår av grafen 
utvecklas value-aktier också bäst när räntorna stiger. 
Fördelen för value under fjolåret gynnade stockholms-
börsen med en relativt stor andel valuebolag. Samtidigt 
har dock andelen högt värderade tillväxtbolag ökat när 
några av de tongivande också stigit rejält. Fjolårets starka 
uppgång och motvind för de högt värderade bolagen 
förklarar årets svaga inledning för svenska aktier.  

Hyfsade utsikter men begränsad potential.  Håller 
grundbilden i prognosen är risken för större börs-
nedgångar begränsad. Dagens turbulens kan bestå en tid 
till, men om våren möts med en tydlig nedgång i virus-
spridning, minskad geopolitisk oro och inflation som 
vänder ner bör börsåret sluta lite på plussidan. Ökad 
osäkerhet och begränsad potential talar dock för mer 
volatilitet än riktning på börserna.  
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Tema: 

Grön oro 

Fortsatt höga energipriser när producenter fruktar framtiden 
 

Svängningarna i kol- och gaspriser var extrema under 
2021 och nådde rekordnivåer. I början av 2022 är 
priserna fortfarande mycket höga med kol- och 
gaspriser två respektive tre gånger de normala. 
Genomsnittet för gaspriserna i EU (=globala LNG-
priser) kommer de kommande 12 månaderna 
antagligen att ligga mellan 40 och 60 Euro/MWh, vilket 
är två till tre gånger det normala. Det är det positiva 
scenariot, där den rysk-ukrainska situationen får en 
fredlig lösning. Om Ryssland däremot invaderar 
Ukraina kommer priserna att bli mycket högre vilket 
skulle påskynda den redan pågående 
energiomställningen i Europa. Även oljepriset inleder 
året stigande. Oron för omikron minskar och utbudet 
från OPEC+ släpar efter. De höga gaspriserna och en 
starkare dollar trycker upp oljepriset ytterligare. 

 

De kommande 30 åren ställer EU och Storbritannien om 
sina energisystem för att nå nollutsläpp till 2050. 
Omställningen är en oerhörd uppgift och blir inte gratis. 
Det krävs investeringar runt 250 miljarder euro per år, 
runt 1,5-2,0 procent av BNP, för att bygga det nya 
energisystemet. Kolintensiva material som stål och 
aluminium kommer att bli 20-30 procent dyrare. Koppar, 
som behövs när världens energisystem ska elektrifieras, 
kommer också att bli mycket dyrare. En dubblering av 
europeiska energipriser till 80 euro/MWh är en del av 
framtidens kostnadsbild. Inte minst bidrar det nu mycket 
högre koldioxidpriset till den bilden. 

Men det kommer också att uppstå betydande besparingar 
eftersom EU+UK hittills betalat 300-400 miljarder euro 
per år för fossila bränslen, en kostnad som gradvis 
kommer att försvinna. Den globala energiomställningen 
handlar om att trappa ner den fossila energiproduktionen i 
samma takt som den fossilfria trappas upp. Det är en svår 
balansakt.  

Många producenter av fossil energi oroas av en grönare 
framtid. Det gör att investeringarna i ökat utbud är 
mycket försiktigare vilket gör tillgången begränsad. 
Världen behöver accelerera investeringarna och 
initiativen inom fossilfri energi för att överbrygga gapet. 
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Fortsatt höga fossila bränslepriser 2022. Av en rad 
anledningar nådde kol- och gaspriser historiska nivåer 
2021. De covidrelaterade stimulanserna från central-
banker och regeringar, tillsammans med en förändrad 
konsumtion från tjänster till varor, bidrog starkt. 

Jämfört med historiska medelvärden förväntar vi oss 
att fossila bränslepriser fortsätter att vara relativt höga 
i år, men av andra skäl. Utbudet kommer att vara 
ansträngt på grund av både geopolitik och investerings-
nivåer. Producenter av fossila bränslen oroar sig för en 
snabb omställning till grön energi och upplever en 
begränsad tillgång till finansiering. Det gör dem 
försiktiga med fossila investeringar vilket i sin tur gör att 
utbudet riskerar att understiga efterfrågan längre än 
under ett normalt konjunkturförlopp.  

Oljan över 90 USD/fat under andra kvartalet, lättnad 
andra halvåret. Under andra kvartalet 2022 förväntar 
vi oss att råoljan (Brent) tidvis handlas över 90 USD/fat, 
med ett genomsnitt för kvartalet på 80 USD/fat. Under 
andra halvåret förväntar vi oss att oljepriset sjunker ner 
mot 65-70 USD/fat när utbudet ökar från länder utanför 
OPEC+. För helåret väntar vi oss ett genomsnittligt olje-
pris på 77,5 USD/fat. Det finns dock en växande oro för 
att investeringarna har varit för små under lång tid, med 
ytterligare nedgångar under 2020 och 2021. Det har 
ökat risken för att oljepriserna ska stanna på förhöjda 
nivåer under flera år. Uppfattningen att oljepriserna 
kommer att vara höga länge är vanlig, men den är inte 
enhällig. T ex har analys-huset Rystad Energy den 
omvända uppfattningen. De spår en snabb nedgång till 
normala 60 USD/fat och sedan fortsatt sjunkande priser 
till 50 USD/fat.  

Nytt beteende hos amerikanska producenter av 
skifferolja. Sedan 2014 har amerikanska producenter 
av skifferolja satt ett tak för oljepriser. När oljepriset 
stigit över 45 USD/fat har investeringar och produktion 
accelererat, vilket gjort prisrallyt blivit kortlivat. Det 
senaste decenniet har dock producenter av skifferolja 
förlorat pengar, vilket har lett till en kraftig konsolide-
ring de senaste åren och branschens beteende har nu 
förändrats. Producenter och deras investerare är inte 
längre lika ivriga att satsa pengar på ny produktion. Nu 
gäller vinst snarare än volym. Antalet skifferolje-riggar 
och produktionskapaciteten ökar visserligen fort-
farande, men i en mycket långsammare takt än under 
tidigare cykler. Utvecklingen gör att mycket makt och 
inflytande nu går tillbaka till länderna i OPEC+. Med det 
sagt ska det ändå noteras att USA förväntas nå en ny 
rekordnivå på sin produktion redan under 2023.  

Som alltid finns det geopolitiska risker i oljeproduk-
tionen, t ex kärnkraftsförhandlingarna med Iran som, 

om de misslyckas, kan leda till ett omfattande produk-
tionsbortfall från Persiska viken. Men även från andra 
länder är listan över tänkbara störningar lång. 

 

Naturgas – fokus på Ryssland/Ukraina. Naturgas-
priser i Asien och Europa var i perioder under förra året 
4-5 gånger högre än normalt. En boomande naturgas-
import till Asien var en viktig faktor. Alltmer har dock 
fokus och förklaringskraft flyttats till den kraftigt 
minskande naturgasexporten från Ryssland till EU och 
rädslan för en rysk invasion av Ukraina.  

En närmast digital framtid för naturgaspriserna. Få 
påstår sig förstå vad Putin verkligen vill åstadkomma 
med sin mobilisering av över 100 000 soldater norr, 
öster och söder om Ukraina, tillsammans med hans 
orealistiska krav på EU och NATO. Det gör det också 
svårt att bedöma hur stora riskerna för en rysk invasion 
av Ukraina är. De tänkbara utfallen skapar dock en 
närmast digital situation för EU:s energiförsörjning. 

Även ett bra scenario betyder höga priser 2022. Om 
det inte blir någon rysk invasion kommer antagligen 
gasledningen Nord Stream 2 få klartecken att tas i bruk 
runt halvårsskiftet, samtidigt som flödet genom andra 
gasledningar också normaliseras. Men en sådan fredlig 
upplösning skulle antagligen ändå komma för sent för 
att säkra normala naturgaslager i EU inför vintern 
2022/23. Därför tror vi även i ett positivt scenario att 
situationen med höga eller mycket höga naturgaspriser 
kvarstår under 2022 och första kvartalet 2023. 
Marknaden prissätter för närvarande naturgas för det 
närmaste året runt 65 EUR/MWh, vilket är tre gånger 
högre än normalt. På den nivån prisar marknaden enligt 
vår syn inte in särskilt hög risk för en rysk invasion av 
Ukraina. I ett positivt scenario kommer vi sannolikt se 
priser mellan 40 och 60 EUR/MWh under 2022. Som 
jämförelse var snittpriset under förra året 45 EUR/MWh 
eftersom priserna var låga i början av året.  

En invasion av Ukraina förändrar hela bilden. Om 
Ryssland invaderar den östra delen, eller till och med 
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hela Ukraina, har vi en helt annan spelplan. Massiva 
sanktioner mot Ryssland från EU och USA lär mötas av 
lika kraftfulla motaktioner och exporten av rysk natur-
gas lär begränsas till endast kontrakterade volymer, 
vilket är runt 70% av normala volymer. Planerna på 
Nord Stream 2 lär också skrotas. I ett sådant läge skulle 
naturgaspriserna skjuta i höjden, över de högsta 
nivåerna 2021, och de skulle förbli höga länge. För det 
scenariot har vi inte ens en prislapp. Det skulle få kedje-
effekter över hela marknaden för fossila bränslen. 
Europa skulle köpa mycket mer flytande naturgas 
(LNG) från andra håll och tvinga Asien att elda mer kol. 
Även Europa skulle elda mer kol. Oljepriset skulle bli 
fortsatt högt då gas ersätts med olja där det är möjligt. 
Även beordrad efterfrågaminskning, som industri-
nedstängningar, blir en naturlig konsekvens. 

Energiomställningen i EU behöver gå snabbare. 
Planen var att naturgas skulle vara ett viktigt över-
gångsbränsle i EU:s energiomställning, medan kol och 
kärnkraft fasades ut. Därefter skulle den förnybara 
energin gradvis fasa ut även naturgasen. Av EU:s natur-
gaskonsumtion på 5 200 TWh/år, är bara 1 113 TWh 
inhemskt producerad. 1 900 TWh importeras från 
Ryssland. Mot bakgrund av de stora importvolymerna 
finns det inga enkla och snabba lösningar men mycket 
kan och kommer att göras inom de närmaste tio åren. 
Den uppenbara lösningen för EU och Storbritannien är 
att snabba på energiomställningen. Det görs genom att 
bygga mer förnybar energi för att ersätta naturgasen 
och köpa mer LNG för att minska beroendet av Ryssland 
samt accelerera åtgärderna för energieffektivisering. 

Men kärnkraften då? Kärnkraften diskuteras igen i 
både Sverige och Europa. Storbritannien och Frankrike 
har beslutat att expandera kärnkraften, delvis beroende 
på den senaste tidens energikris. Tyskland planerar å 
sin sida att fortfarande stänga alla anläggningar fram till 
slutet av 2022. Kärnkraft har fördelar (driftsäkert och 
fossilfritt) men är också problematisk samtidigt som det 
är svårt att få allmänhetens stöd för att bygga ut kärn-
kraft. Få vill ha dem där de bor och även om det löser sig 
tar det ytterligare tio år att bygga. Det är också relativt 
dyrt med en break-even-kostnad runt 100 euro/MWh 
vilket är vad Storbritannien betalar för sin nya Hinkle-
anläggning. SMR (Small Modular Reactors) lyfts fram 
som en framtida lösning. De är billigare, säkrare och mer 
flexibla. Storbritannien siktar på att driftsätta SMR:s 
producerade av Rolls Royce men den första enheten blir 
klar först om tio år. 

2022 – Första året med ett betydande koldioxidpris. 
Under 2021 steg utsläppspriset för koldioxid från 30 
EUR/ton till 80 EUR/ton. I år förväntar vi oss ett snittpris 

på 100 EUR/ton när de extremhöga gaspriserna tvingar 
Europa att elda mycket kol. Det blir första året i 
historien med ett verkligt betydande koldioxidpris och 
det borde bidra till en betydande acceleration i EU:s 
energiomställning. Break-even-priset för ny solkraft, 
utan subvention, är idag i EU så lågt som 35 EUR/MWh 
och dessutom fallande. Energipriserna kommer dock, 
även efter en normalisering av naturgaspriserna, 
igenomsnitt att ligga runt 80 EUR/MWh. Det gör solkraft 
till en mycket lönsam investering. Vi kan därmed 
förvänta oss snabbt stigande utbud av solkraft.  

“Greenflation” och “Grön oro”. Den gröna omställ-
ningen kommer uppenbarligen att kosta pengar. EU och 
Storbritannien kommer troligen att spendera runt 250 
mdr euro per år de närmaste 30 åren för att nå noll-
utsläpp 2050, vilket motsvarar 1,5-2,0 procent av BNP. 
Produkter med ett högt kolinnehåll, som aluminium och 
stål, kommer att kosta 20-30 procent mer än tidigare. 
Men det kommer också bli många besparingar. EU och 
Storbritannien har historiskt lagt omkring 350-400 
miljarder euro om året på fossila bränslen. 

Det nuvarande energiprisrallyt är till största delen ett 
resultat av ett begränsat utbud av fossila bränslen, inte 
så mycket av fallerande utbud från förnyelsebara källor. 
Den gröna omställningen är en balansakt mellan att fasa 
ut fossila bränslen och fasa in förnybara i samma takt, 
eller snabbare. Om utbyggnaden av den förnybara 
energin istället går för långsamt, medan nedtrappningen 
av den fossila energin går snabbt, kommer priserna att 
explodera, vilket i princip är vad som händer nu.  

Kostnaderna för förnybar el faller dock som en sten. 
Elbilsmarknaden är glödhet. Politiker förstärker också 
omställningen med regleringar och banker drar ned på 
finansieringen till fossila bränslen. Producenter och 
investerare inom den fossila sektorn ser idag med oro 
på den gröna omställningen. Producenter av fossila 
bränslen har ofta ledtider för nytt utbud på omkring sju 
år och sedan följer ytterligare sju år innan lönsamheten 
infinner sig. Exakt hur stor kommer efterfrågan att vara 
2035 vet de inte. Det finns därför en rädsla att hamna i 
otakt med den gröna revolutionen. Resultatet blir 
mycket försiktiga investeringar även efter nuvarande 
prisökningar. Producenter av fossila bränslen behöver 
idag ännu högre priser och snabbare återbetalningstider 
för att våga investera.  

Vad världen kan och måste göra är att snabba på 
utbyggnaden av fossilfri energiproduktion för att över-
brygga bristen på fossila bränslen. Det är en utveckling 
som dagens höga priser på de fossila bränslena naturligt 
kommer att driva på.  
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USA 

Tillväxthinder från omikron, 
Fed och finanspolitiken 
 

USA-ekonomin möter utmaningar från snabb virus-
spridning och hög inflation. Arbetsmarknaden visar 
kortsiktiga överhettningstendenser och Fed snabbar 
på höjningar av försiktighetsskäl samtidigt som 
balansräkningen tillåts krympa redan i år. De finans-
politiska motvindarna blir större efter misslyckandet 
med att klubba igenom Bidens klimat- och välfärds-
satsningar. 2022 blir ändå ännu ett år med hög tillväxt 
men följt av gradvis dämpning mot trend 2023.  

Tillväxten bromsar gradvis ner mot trend  
Ekonomin möter nya hinder i början av 2022 från förnyad 
virusspridning, hög inflation och växande motvind från 
finans- och penningpolitiken. Vi skriver ned vår BNP-
prognos för 2022 från 3,9 till 3,5 procent medan 2023-
prognosen sänks marginellt från 2,2 till 2,1 procent. BNP-
tillväxten väntas framöver ligga nära sin underliggande 
trend strax under 2 procent per år. Att helårsgenom-
snittet för 2022 fortsätter att ligga klart över trenden 
speglar ett betydande ”överhäng” efter den snabba 
återhämtningen under första halvåret 2021. Därtill får 
tillväxten i år stöd av positiva lagerbidrag efter tidigare 
stora neddragningar. Att konsumtionsefterfrågan mattas 
motverkas delvis av en mer balanserad utrikeshandel när 
importtillväxten avtar och omvärldsefterfrågan stärks.  

 

Omikron ger tillfällig tillväxtchock och nya inflations-
risker. Antalet virusfall och sjukhusinläggningar har slagit 
nya rekord i början av 2022. Dödsfallen ligger under 
tidigare toppar men en lägre vaccinationsgrad gör att 

riskerna i USA är större än i Västeuropa. Vårt huvud-
scenario är att de ekonomiska konsekvenserna blir tydliga 
för första kvartalet men därefter relativt snabbt över-
gående eftersom hög smittspridning kan ge ett mer 
koncentrerat förlopp. Det politiska stödet för restriktioner 
har gradvis försvagats under pandemin men hög frånvaro 
på grund av sjukdom och stängda skolor får ändå 
likartade effekter som allvarliga väderhändelser. Skiftet 
från varu- till tjänstekonsumtion bromsar därtill troligen in 
igen och utbudshinder i globala värdekedjor samt på 
arbetsmarknaden riskerar att åter förvärras.  

 2020 2021 2022 2023 

BNP -3,4 5,6 3,5  2,1 

Arbetslöshet* 8,1 5,4 3,6 3,4 

Löner 4,8 4,0 5,3 3,8 

Kärn-PCE (Feds målvariabel) 1,4 3,3 4,6 3,0 

Offentligt saldo** -14,9 -11,0 -7,3 -5,2 

Offentlig bruttoskuld** 134 135 133 133 

Fed funds rate, %  0,25 0,25 1,25 2,00 

*% av arbetskraften, **% av BNP. Källa: Macrobond, SEB 

Stämningsläget bland storföretagen (ISM) dämpades i 
slutet av 2021. Nedgången förklaras delvis av kortade 
leveranstider, vilket kan tolkas som att störningarna i 
leveranskedjorna var på väg att lätta. Vi ser risk för nya 
bakslag i produktionskedjor i närtid, inte minst kopplat till 
Kinas strikta covid-19-politik. Vi håller fast vid bedöm-
ningen om att produktionsproblemen kulminerar under 
första kvartalet och att en återgång till mer normala 
förhållanden sker under andra halvåret. Utsikterna för 
näringslivet förblir därmed relativt ljusa på lite sikt. Trots 
viss nedgång ligger orderingången kvar på historiskt höga 
nivåer inom både industrin och tjänstesektorn. Välfyllda 
orderböcker samt behovet att återställa nedtryckta 
lagernivåer bör också ge stöd för aktiviteten. Order-
ingången för kapitalvaror exklusive försvar och flyg ligger 
på nivåer som historiskt indikerat en god investerings-
tillväxt. Konkurrens om att säkra tillgång på komponenter 
och färdigvaror kan dock ge en överdriven bild av efter-
frågan och därigenom skapa risk för överutbud när 
produktionsstörningarna lättar. Investeringarna i 
bostäder ser ut att ha tagit ny fart mot slutet av 2021. 
Feds räntehöjningar väntas dämpa aktiviteten på 
bostadsmarknaden framöver, men effekterna på 
byggandet motverkas delvis av ett lågt utbud.  

Krispolitikens avigsidor har blivit tydligare 
Den ekonomiska politiken har gett kraftfullt stöd till 
efterfrågan och därmed bidragit till att en varaktig 
recession kunde undvikas. Krispolitiken har dock satt spår 
i form av tilltagande överhettningstendenser. Låga räntor 
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har drivit upp tillgångspriser och förstärkt förmögenhets-
klyftorna. Konsumtionsboomen efter sista omgången 
pandemiutbetalningar i början av 2021 har bidragit till 
obalanser i varuproduktionen och till att driva upp 
inflationen. Fokus på att skydda hushållens inkomster 
snarare än jobb har lett till en större utslagning på arbets-
marknaden än i EU där företagen fått betalt för att 
behålla sin personal. Farhågor från tongivande ameri-
kanska ekonomer över att inflationsimpulser från 
pandemistöden skulle lägga hinder i vägen för Bidens 
långsiktiga satsningar ser också ut att besannas.  

Stödet från finanspolitiken avtar snabbare än väntat. 
Kongressen klubbade i fjol ett infrastrukturpaket på runt 
1200 mdr USD, varav ca 550 mdr USD i nya tillskott. 
Infrastruktursatsningar har normalt långa ledtider och vi 
räknar därför bara med små bidrag till tillväxt och 
produktivitet under prognosperioden. Förslagen om 
klimat- och välfärdsinvesteringar på totalt runt 1800 mdr 
USD i president Bidens ”Build Back Better-agenda” har 
däremot stoppats av interna motsättningar inom Demo-
kraterna. Det är fortfarande möjligt att partiet kan enas 
om ett mindre och mer fokuserat paket. Vi tror dock inte 
längre på framtunga reformer i linje med det tidigare 
förslaget med potential att ge tillväxtbidrag på uppemot 1 
procent av BNP för 2022. 

 

Blandade utsikter för konsumtionen. Hushållens reala 
disponibelinkomster har under hösten pressats av sänkta 
ersättningar för arbetslösa samt snabba prisstegringar. 
Förra vårens räddningspaket har dock sedan i juli gett 
barnfamiljer utökade månadsvisa skattekrediter/barn-
bidrag som sammanlagt motsvarar drygt 0,5 procent av 
årlig privat konsumtion. Stödet skulle ha förlängts 
ytterligare ett år genom Build Back Better, men detta är 
mindre troligt nu.  Hälften av fjolårets beslutade stöd 
betalas dock ut först i år i samband med skatteåter-
bäringen i senast slutet av april. Barnfamiljerna får då en 
engångsbetalning i samma storleksordning som i höstas. 
Det kan leda till en ny rekyl uppåt för konsumtionen efter 
ett svagt första kvartal. Riskerna för konsumtionsfall till 

följd av ett ”finanspolitiskt stup” dämpas också av en 
starkare arbetsmarknad samt av ett högt 
buffertsparande. Sparkvoten har fallit till mer normala 
nivåer men hushållen har ännu inte gjort några större 
inbrytningar i de sparreserver på ungefär 2000 mdr USD 
motsvarande runt 10 procent av BNP som byggdes upp 
under pandemin (se graf med skillnader mellan inkomster 
och utgifter). Sammantaget väntas hushållens 
konsumtion växa med drygt 2,5 procent i år och med 2,0 
procent 2023.  Det innebär att nivån vid slutet av 2023 
ligger något under trenden innan pandemin. 

Stram arbetsmarknad trots jobbförluster 
Fortfarande saknas 3,6 miljoner arbetstillfällen (non-farm 
payrolls) jämfört med situationen innan pandemin. 
Arbetslösheten har ändå fortsatt att falla och sjönk i 
december under Feds bedömning av långsiktig jämvikts-
arbetslöshet på 4 procent. Indikatorer som lediga platser i 
förhållande till arbetslösa och frivilliga uppsägningar 
(quits) signalerar att arbetsmarknaden börjar bli 
överhettad. Lönerna stiger snabbt enligt flera mått.  Vi har 
blivit mindre optimistiska kring utsikterna att snabbt få 
tillbaka förlorade jobb och möjligheterna att sluta gapet 
mot tidigare trend. Arbetslösheten väntas plana ut strax 
under 50-årslägsta nivån före pandemin på 3,5 procent.  

 

Arbetskraftsutbudet har förblivit nedtryckt. Arbets-
kraftsdeltagandet, som andel av befolkningen, steg under 
fjolåret med ungefär en halv procentenhet, till 61,9 
procent, men har fortfarande 1,5 procent kvar till förkris-
nivåer. Förhoppningar om att sänkta arbetslöshetsstöd 
samt skolöppningar ska leda till ett snabbt återflöde till 
arbetsmarknaden har ännu inte infriats. Efter den 
inledande återgången av tillfälligt arbetslösa efter den 
akuta nedstängningen har förbättringen gått långsamt.  

Det låga deltagandet har flera förklaringar, som delvis 
bör avta över tiden. Positiva förmögenhetseffekter från 
krisstöd och börs-/husprisuppgång ser ut att ha lett till 
tidigarelagda pensioneringar. Rädsla för viruset har 
sannolikt bidragit. Dessa personer kommer nog inte 



Nordic Outlook Februari 2022   

 

 27 
 

tillbaka men det utesluter inte att gruppen äldre på sikt 
åter blir en viktig drivkraft för arbetsutbudet. Att löner för 
låglönejobb accelererar tyder på en generellt god arbets-
marknad för lågkvalificerade. Benägenheten att ta flera 
jobb har också minskat under pandemin, vilket i 
kombination med ett ökat antal egenanställda, bidragit till 
att minska antalet arbetstillfällen. En stor del av de 
förlorade jobben har skett inom pandemikänsliga sektorer 
som nöjen/turism samt utbildning. Att jobbförlusterna 
varit ojämnt fördelade geografiskt skapar risker för 
matchningsproblem samtidigt som det kommer att ta tid 
för tjänstekonsumtionen att helt hämta sig. Att lönerna 
accelererar vid lägre nivåer för sysselsättningsgraden än i 
tidigare cykler kan vara en signal om matchningsproblem. 

  

Pandemistöden kan ha stärkt arbetskraftens 
förhandlingsposition. Organisationsgraden är låg i USA 
men man kan notera fackliga framgångar i ett antal 
uppmärksammade förhandlingar under hösten. Låg 
arbetslöshetsersättning i USA talar ändå för att den 
nyvunna styrkepositionen är övergående.  

 

Inflationen har blivit högre och mer bredbaserad.  Upp-
gången drivs på kort sikt av varor, där begagnatpriser på 
bilar ger fortsatt stora bidrag. Snabbare hyreshöjningar, 
som väger tungt i KPI-korgen, kan bli en viktig och mer 
bestående drivkraft framöver. Ökad virusspridning 

skapar risk för nya utbudsstörningar men kan också leda 
till nya tillfälliga prisnedgångar för turisttjänster. Huvud-
scenariot är att inflationen gradvis dämpas under loppet 
av 2022, delvis som följd av baseffekter från höga 
jämförelsetal under våren i fjol. Att efterfrågan dämpas 
bidrar till att hålla emot inflationstrycket och att åter-
hämtningen i tjänstesektorn är mer gradvis minskar risken 
för överhettningstendenser liknande de på varusidan. De 
pris- och lönespiraler som uppstått historiskt skedde 
under perioder med större inslag av kollektivavtal.  Krav 
på kompensation för prishöjningar har dock väckts i vissa 
avtalsförhandlingar, vilket innebär en viss uppåtrisk för 
löneprognosen. Lönerna väntas stiga med drygt 5 
respektive nära 4,0 procent under 2022 och 2023. 
Stigande arbetskraftskostnader bör därtill öka 
incitamenten för produktivitetshöjande investeringar. Vi 
tror att kärninflationen, exklusive mat och energi, toppar 
på drygt 6 procent första kvartalet. Kärninflationen 
väntas sjunka till 4 procent i slutet av 2022 och ligga kvar 
en bra bit över målet 2 procent under hela 2023  

Fed stramar åt med både ränta och balansräkning. 
Omikron är en ny osäkerhetsfaktor i centralbanken Feds 
bedömningar. Trots kortsiktiga risker för svagare efter-
frågan fokuserar Fed nu mer på uppåtrisker för infla-
tionen från viruset, efter en period med både högre och 
mer varaktig inflation än väntat. Ett annat argument 
bakom Feds rörelse i stramare riktning är den förändrade 
synen på arbetsmarknaden. Accelererande löneökningar, 
sjunkande arbetslöshet och stramhetsignaler från lediga 
platser och frivilliga uppsägningar bidrar till att Fed 
bedömer att man nu är nära målet om full sysselsättning. 
Feds prognoser signalerar visserligen fortsatt optimism 
om att den höga inflationen inte blir bestående och 
marknadens inflationsförväntningar är i stort sett 
förenliga med Feds mål på längre sikt. Men i rådande läge 
styrs Feds agerande även av försiktighets- och trovärdig-
hetsprinciper. Feds obligationsköp ska enligt tidigare 
beslut avslutas i mitten av mars. Vi tror att Fed då också 
höjer styrräntan i det första av fyra steg under 2022. 
Därtill har Fed även signalerat en vilja att låta balansräk-
ningen krympa genom att avstå från att återinvestera 
delar av förfallande obligationsinnehav. Vi tror att denna 
process inleds i slutet av 2022, vilket bidrar till åtstram-
ningen. Under 2023 höjs räntan i ytterligare tre steg till en 
nivå på 1,75–2,00 procent, parallellt med en fortsatt 
bantning av obligationsportföljen (se tema på sid 5). 

Svår balansgång. I närtid behöver Fed balansera 
marknadsreaktioner på börs och räntemarknad. 
Uppgiften bortom 2023 är att bromsa efterfrågan 
tillräckligt mycket för att utbudssidan ska hinna i kapp, 
men inte så mycket att återhämtningen bryts. Sådana 
mjuklandningar har historiskt varit svåra att åstadkomma.  
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Tema: 

Ett år med Biden 

Policyrevolutionen som kom av sig 
 

Ett år efter valet är Bidens opinionsstöd pressat av 
hög inflation och interna motsättningar. Utsikterna att 
få igenom den ambitiösa agendan i valplattformen är 
små och pandemin behåller sitt grepp om samhället. 
Mellanårsvalet ser ut att leda till ett skifte i kongress-
majoriteten vilket kommer att ytterligare beskära 
Demokraternas möjligheter att styra ekonomin. Ett år 
efter stormningen av Capitolium är det politiska 
landskapet mer polariserat än någonsin, vilket är ett 
orosmoln inför presidentvalet 2024. Nästa president 
kan få svårt att vinna legitimitet oavsett parti. 

 

 Joe Bidens tid i Vita Huset ser inte ut att bli den 
progressiva och omvälvande presidentperiod som 
förespeglades i valmanifesten och inte heller den 
utlovade återgången till normalitet. Det sistnämnda 
speglar delvis faktorer utom Bidens kontroll. Trots tidiga 
vaccinationsframgångar har nya virusvågor svept över 
USA och satt rekord i antalet smittade fall (om än med 
lägre dödlighet). Viruset har därmed fortsatt att prägla 
ekonomin och samhället i stort. Att Demokraterna och 
Biden gjorde pandemin till en viktig del i kampen mot 
Trump har samtidigt bidragit till politisk polarisering i 
synen på åtgärder och vaccin, där USA nu släpar efter 
övriga västvärlden.   

Bidens popularitetssiffror har dalat sedan förra 
sommaren, från 53 procent vid tillträdet till 42 procent 
av väljarkåren nu. Bland tidigare presidenter är det bara 
Donald Trump som hade ännu lägre siffror vid denna tid 
efter valet. Vändningen sammanföll med det 
kaosartade utträdet ur Afghanistan och, troligen ännu 
viktigare, med starten på spridningen av den 
allvarligare virusvarianten delta. Historiskt hög inflation 
samt oförmåga att ena partiet bakom nyckelreformer 
har förstärkt nedgången. Stora delar av policyagendan 
ser ut att ha blockerats när fönstret för Biden att få 
igenom sin ekonomiska politik nu är på väg att stängas. 
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Hur har det gått med Bidens reformlöften? När 
demokraterna segrade i senatsvalen i Georgia 5 januari 
2021 fick partiet en knapp majoritet i kongressens båda 
kamrar. Det öppnade för Biden att leverera de 
viktigaste delarna av sin ekonomiska agenda: 1) ännu 
ett räddningspaket för att bekämpa effekterna av 
pandemin, 2) investeringar i infrastruktur, 3) satsningar 
på klimat och välfärd/ utbildning samt 4) finansierat av 
höjda skatter på bolag, stora förmögenheter och höga 
inkomster. Planerna utlovade en kick-start för USA-
ekonomin under 2021 men också utfästelser om en 
tydlig omdaning av USA mot en mer produktiv, rättvis 
och grön ekonomi.  

American Rescue Plan antogs i mars och innehöll 
satsningar på 1900 mdr USD eller 9,5 procent av BNP 
med fokus på nya stimulansbetalningar till hushållen, 
pengar till delstater, utökade arbetslöshetsunderstöd 
och skattesänkningar för lågavlönade och barnfamiljer, 
inklusive ett nytt månatligt barnbidrag. Merparten av 
satsningarna gällde 2021, men skattekrediterna 
betalas delvis ut först 2022.  

Infrastructure Investment & Jobs Act antogs i 
november med stöd även av ett antal republikaner. 
Planen innehåller investeringar för runt 1200 mdr USD, 
varav 550 mdr USD i ”nya pengar” utöver de ramar som 
kongressen ändå förväntades besluta om. I paketet 
ingår satsningar på transportnätet, laddstationer för 
elbilar, bredband, kraftgenerering, ren miljö och klimat-
anpassning av infrastruktur. Paketet är mindre än 
Bidens ursprungliga förslag som även omfattade bland 
annat forskning och utveckling, investeringar i bostäder 
och offentliga byggnader samt vård av äldre och 
handikappade. Paketet finansieras bland annat av icke 
utnyttjade pengar från tidigare paket. Enligt 
Kongressens Budgetkontor, CBO, kommer det netto att 
belasta budgeten med 256 mdr USD, 1,2 procent av 
BNP, under en tioårsperiod.  

Build Back Better, BBB, antogs av representanthuset i 
november men ligger för närvarande på is efter ett 
tydligt nej från demokratiska senatorn Joe Manchin. 
BBB uppgick till omkring 1800 mdr USD under 10 år 
(vilket är en rejäl krympning från Bidens ursprungliga 
förslag i våras). Planen inkluderar billigare barnomsorg, 
allmän förskola från 3 år, subventionerad föräldra- och 
sjukersättning, gratis tvåårig collegeutbildning och ett 
års förlängning av det utvidgade stödet för barnfamiljer 
i American Rescue Plan. Planen utgjorde också hörn-
stenen i Bidens löfte om en halvering av utsläppen av 
växthusgaser till 2030, genom subventioner för 
förnyelsebar energi och energibesparing till bland annat 
kraftproducenter och fastighetsägare och för köp av 

elbilar. BBB skulle finansieras genom skattehöjningar. 
Nettokostnaden för hela 10-årsperioden bedömdes av 
CBO till 367 mdr USD eller 1,8 procent av BNP, men 
med tydligt framtunga satsningar och baktung 
finansiering. För 2022 räknade CBO med en 
budgeteffekt på drygt 0,7 procent av BNP.  

 

Facit efter ett år är blandat. De omfattande efter-
frågestimulanserna i American Rescue Plan bidrog till en 
snabb återhämtning av den amerikanska tillväxten. Men 
den bidrog också till en överhettad ekonomi i ett läge 
där pandemin fortsätter att styra konsumtionskraften 
till varor snarare än tjänster och där produktions-
kedjorna fortsätter att hacka. Det är också svårt att tro 
att stöden till hushållen inte spelat en roll bakom det 
alltjämt nedpressade arbetskraftsdeltagandet. Att 
Biden lyckades göra upp över partigränsen kring 
infrastrukturinvesteringar var en politisk framgång inom 
ett viktigt och eftersatt område. Men att reformerna 
inom Build Back Better inte lyckats få stöd ens inom det 
egna partiet är ett rejält bakslag för Bidens auktoritet 
och speglar den stora interna spännvidden.  

Fokus på USA:s höga offentliga skuld och inflationen 
har sannolikt bidragit till att minska opinionsstödet för 
reformerna. Det är delvis missriktat. BBB kan inte 
jämföras med effekterna av coronastödpaketen som 
var helt ofinansierade och koncentrerade till en mycket 
kort tidsperiod. BBB utgör en måttlig budgetbelastning 
på lång sikt och skulle inte radikalt ändra prognosbilden 
för till exempel budgetunderskottet (se bild nedan). 
Demokraterna har dock av Manchin anklagats för att, 
genom en framtung utformning, bakvägen försökt 
lansera reformer som om de blev bestående skulle 
innebära en kraftig försämring av budgeten över tid. 
Kortsiktigt skulle de förlängda familjestöden i BBB 
mildra den finanspolitiska omsvängningen från de 
enorma underskotten 2020 och 2021. I ett läge där Fed 
redan är på väg att höja räntan är det dock inte 
uppenbart att ekonomin behöver nya efterfråge-
stimulanser. Investeringar i till exempel barnomsorg och 
utbildning kan dock bidra till att öka tillgången på 
arbetskraft och därmed dämpa inflationsriskerna. 
Nyheten att BBB-paketet stoppats i kongressen togs av 
de flesta prognosmakare emot med sänkta 
tillväxtprognoser för 2022. 
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Vi ser fortfarande utsikter till ett mindre och mer 
fokuserat paket, men stora delar av policyagendan 
kommer troligen inte att bli verklighet. En följd är att 
USA nu ser ut att få svårt att leva upp till sina klimat-
löften. Planerna på att dra tillbaka delar av Trumps 
bolagsskattesänkningar ser också ut att ha skrotats. 
Sista versionen av BBB innehöll en minimiskatt på 
vinstrika företag och ökad beskattning av globala 
vinster medan inkomstskattehöjningarna hade 
koncentrerats till de rikaste, de översta 0,1 procenten.  

 

Det blir inte lättare efter 2022. Mellanårsvalet 8 
november omfattar samtliga 435 platser i Representan-
thuset och 34 av senatens 100 platser. Det normala 
mönstret är att en sittande president backar i sitt första 
mellanårsval. Att Demokraterna bara har en övervikt på 
9 platser innebär ett svårt utgångsläge i Representant-
huset. Republikanerna behöver bara vinna en 
ytterligare plats för majoritet i Senaten. Bettingoddsen 
indikerar nu runt 70 procents sannolikhet för att 
Republikanerna tar över kongressens båda kamrar.  

 

Begränsade ekonomiska effekter, trots allt. En 
republikansk majoritet kommer att kraftigt kringskära 
Bidens möjligheter att få igenom sin politik även på det 
ekonomiska området samt blockera nomineringar till 
olika poster i administrationen inklusive eventuella nya 
platser i Högsta domstolen. Presidenten har veto mot 

förslag i kongressen, men Republikanerna kan använda 
budgeten och skuldtaket som ett förhandlingsvapen. 
Skuldtaket höjdes gemensamt i slutet av förra året men 
kommer åter att aktualiseras i början av 2023. År 2011, 
under Obama, tvingade den republikanska Te-party-
rörelsen fram nedskärningar i budgeten för att tillåta en 
höjning av skuldtaket. Det bidrog till den tröga 
återhämtningen efter finanskrisen 2008/09. Oro för 
upprepning av 2011 var sannolikt ett skäl till storleken 
på stödpaketet i våras; Demokraterna tog därigenom 
höjd för risken att åter behöva tampas med en ogin 
kongress. Idag finns hoten mot återhämtningen snarare 
på utbudssidan. Vi ser förutsättningar för Demokraterna 
att göra upp om budgeten i utbyte mot ökade satsningar 
på försvaret, vilket är ännu ett argument för att inte 
förvänta sig dramatiska skillnader i finanspolitiken 
oavsett vilket parti som styr kongressen framöver. 
Skulle ekonomin vända ner och närma sig en recession 
kan det begränsade finanspolitiska utrymmet dock bli 
ett större problem. Slutligen öppnar ändrade 
majoriteter i kongressen för nya riksrättsprocesser, 
denna gång mot Biden. Detta verktyg är på väg att 
utvecklas till ett återkommande inslag i det politiska 
spelet men Biden skulle, lika lite som Trump, riskera att 
få så många röster emot sig att han fälls.  

Demokratin i fara? Många bedömare fokuserar på 
mellanårsvalens betydelse för 2024 års presidentval 
men det finns också en djupare diskussion om att den 
amerikanska demokratin sviktar. Det gäller val av 
guvernörer och andra som kan påverka vilka elektors-
röster som levereras till Washington efter valet. 
Republikanerna arbetar på vissa håll aktivt för att byta 
ut nyckelpersoner i valprocessen till mer Trump-vänliga 
personer. En majoritet av republikanska väljare tror att 
Bidens seger var orättmätig och kan få svårt att 
acceptera en eventuell demokratisk seger 2024. Det 
finns också en risk att demokratiska väljare inte ser en 
republikansk presidentseger som legitim även om allt 
gått rätt till. Många republikanska delstatsmyndigheter 
har också ändrat vallagarna efter pandemirelaterade 
lättnader 2020. Ändringarna görs i restriktiv riktning; 
enligt republikanerna för att höja säkerheten men enligt 
demokraterna för att begränsa valdeltagandet bland 
traditionellt demokratiska väljare. Polariseringen i USA 
har gått så långt att vissa opinionsundersökningar visar 
att fler amerikaner tror att landet är på väg mot 
inbördeskrig än att det inte är det. Även om det inte går 
så långt är det tydligt att den amerikanska demokratin 
står inför utmaningar och att kommande val kan bli 
problematiska på fler sätt än de traditionellt politiska. 



Nordic Outlook Februari 2022   

 

 31 
 

Japan 

BNP-tillväxt över trend men 
inflation under målet 
 

Regeringen Kishidas nya och stora stimulanspaket och 
fortsatt kraftigt expansiv penningpolitik stöttar tillväx-
ten 2022-2023 efter förra årets BNP-besvikelser. Allt 
färre restriktioner lyfter tjänstesektorn. Både inhemsk 
ekonomi och export bidrar till bredbaserad uppgång i 
BNP men nedåtriskerna fortsätter att dominera. Japan 
sticker ut i inflationssammanhang; envisa disinflations-
krafter styr förväntningarna och Bank of Japan når in-
te inflationsmålet 2 procent under prognosperioden.  

Det är fortsatt oklart hur effekterna av omikronviruset 
och produktionsrestriktioner påverkar utvecklingen första 
kvartalet 2022. Aktiviteten förra året blev mer syrefattig 
än förväntat p g a en överlag svag konsumtion av tjänster; 
privat konsumtion utgör 50 procent av Japans BNP. Hus-
hållen har ett betydande sparöverskott p g a restriktioner 
som hämmat konsumtionen. Kombinationen av färre rest-
riktioner och det omfattande finanspolitiska stimulanspa-
ketet på 7,5 procent av BNP – med  kontantstöd till både 
hushåll och företag – ger en BNP-tillväxt på 3,2 respekti-
ve 1,2 procent 2022 och 2023. Det är klart över trendtill-
växten som nu bedöms ligga på 0-0,5 procent enligt Bank 
of Japan (BoJ). Den ekonomisk-politiska policymixen ger 
en större tillväxteffekt när den finanspolitiska stimulansen 
kan genomföras utan att räntorna stiger. Japans expansi-
va politik 2022 går därmed på tvärs med omvärlden som 
sammantaget väntas minska sina policystimulanser.  

Nyckeldata 
Procentuell förändring 

 2020 2021 2022 2023 

BNP -4,6 2,0 3,2 1,2 

Arbetslöshet* 2,8 2,8 2,6 2,5 

KPI 0,0 -0,2 0,9 0,7 

Offentligt saldo** -9,5 -6,4 -6,9 -3,1 

Offentlig bruttoskuld** 254 257 252 251 

Styrränta, %*** -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

*% av arbetskraften, **% av BNP, ***vid årets slut. Källa: IMF, SEB  

Den fortsatt låga KPI-inflationen, trots en producentpris-
inflation på närmare 10 procent, kan tillskrivas ett par oli-
ka strukturella faktorer som skiljer sig från prisutvecklin-

gen i omvärlden. För det första har Japans ekonomi uppvi-
sat långsammare återhämtning än t ex USA och euroområ-
det. BNP låg hösten 2021 fortfarande nivåmässigt under 
förpandeminivån. För det andra har företag valt att behål-
la en stor del av arbetsstyrkan under krisen med hjälp av 
olika stödprogram. Därmed har man snabbt kunnat öka 
produktionskapaciteten när efterfrågan gått upp. För det 
tredje är det uppenbart att deflationsförväntningar fort-
farande är djupt rotade hos hushållen och företagen och 
att man helt enkelt tror att priserna ska gå ned igen. Vi no-
terar dock att Tankan, BoJ:s rapport om Japans konjunk-
tur, visat tendenser att japanska företag vill försöka föra 
ökade kostnader vidare till konsumenterna. Högre energi- 
och råvarupriser och yenens försvagning med 7 procent 
under 2021 pressar upp importerade priser men yenför-
svagningen underlättar också för exportindustrin.  

 

Enligt BoJ kan penningpolitiken bli än mer expansiv. Vår 
slutsats är, mot bakgrund av en kärninflation under 2 pro-
cent 2022-2023, att BoJ fortsätter med sin negativa poli-
cyränta på 0,10 procent. Under andra halvåret 2022 min-
skar dock BoJ tillgångsköpen när nedåtrisken för inflatio-
nen tas bort. Regeringen Kishida historiska rekordbudget 
på 108 000 miljarder yen (940 miljarder dollar) bekräf-
tar att administrationen senarelägger alla planer på att 
uppnå en mer långsiktigt hållbar statsfinansiell utveckling. 
Den offentliga skulden ligger kvar över ca 250 procent av 
BNP under prognosperioden. För att förstärka finanspoli-
tikens genomslag på tillväxten och Japans återhämtning 
behåller centralbanken målet att köpa statsobligationer 
på ett sätt så att den 10-åriga statsräntan ligger kvar ”på 
runt 0 procent” under 2022. Den vidgade korträntediffe-
rensen mellan USA och Japan får genomslag på USD/JPY. 
I slutet av året ligger USD/JPY på 115 och når 116 i slutet 
av 2023.  
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Euroområdet 

ECB höjer räntan 2023 

 

Efter en hyfsad återhämtning mattas nu ekonomin 
återigen av. Industrin hämmas av transportstörningar 
och brist på komponenter samtidigt som höga energi-
priser gröper ur hushållens köpkraft och omikronvå-
gen dämpar tjänstesektorns återhämtning. Men av-
mattningen är tillfällig och BNP ökar med 4,0 respek-
tive 2,9 procent 2022-2023. Inflationen tar sig nästan 
upp till målet och ECB höjer styrräntan med 25 punk-
ter under hösten 2023. Obligationsköpen fortsätter 
om än i långsammare takt.  

Omikron och energi ger kortvarig avmattning 
Efter att ha vuxit med drygt 2 procent i kvartalstakt under 
sommarhalvåret blir utvecklingen mer måttlig kring års-
skiftet när industrin inte förmår växla upp och hushållens 
köpkraft pressas. De negativa effekterna begränsas med 
hjälp av finanspolitiskt stöd men även att pandemin och 
nedstängningar ger mindre effekt på ekonomin då sam-
hällets aktörer blir allt mer vana vid att hantera dem.  

 

Industrin har svårt att växla upp. Indikatorer har fallit 
tillbaka en del sedan i våras men pekar fortsatt på expan-
sion. Förnyade restriktioner i spåren av omikronvågen har 
bidragit till att bilden blivit mer spretig och accentuerar 
risken för att sammanvägda index ger en alltför positiv 
bild. Industrin fortsätter att hämmas av leveransproblem, 
höga insatspriser samt brist på arbetskraft. Industripro-
duktionen ligger i stort sett på samma nivå som före pan-
demin. Orderläget är gott men nya order kommer in i nå-
got svagare takt vilket talar för en fortsatt måttlig produk-
tionsökning. Noterbart är industrihumöret i Italien 

förbättrats sedan i våras medan det fallit i andra länder. 
Tysk industri har släpat efter när bl a bilregistreringarna i 
euroområdet är lägre än på flera decennier. Snabbstatistik 
som lastbilstullar pekar dock på en viss uppväxling den 
senaste tiden. Sammantaget väntas industriproduktionen 
öka med 3,5-4 procent per år 2022 och 2023.  

 

Hushållens köpkraft hämmas av högre energipriser. 
Höga energipriser gröper ur köpkraften vilket dämpar 
konsumtionen. Effekten är tydligast första kvartalet i år 
trots nya stöd i flera länder. På aggregerad nivå är dock 
hushållens motståndskraft stark. Finanspolitik har hållit 
inkomsterna uppe och svårigheter att köpa tjänster har 
ökat sparandet. Samtidigt har penningpolitiken bidragit till 
att lyfta förmögenheter via stigande bostads- och aktie-
priser. I kombination med ökande sysselsättning ger det 
utrymme för konsumtionen att öka med 4,0 respektive 
3,1 procent 2022 och 2023. Fördelningen mellan olika 
konsumtionstyper fortsätter att styras av pandemin. För-
bättrade möjligheter till tjänstekonsumtion i höstas bidrog 
till att detaljhandeln mattades. Omikronvågen kommer nu 
att åter gynna varor och ge nya bakslag för tjänster. När 
restriktioner så småningom lättas finns å andra sidan ris-
ker för förnyad nedgång i detaljhandeln. Att Europa inte 
haft samma överhettning i varukonsumtionen som i USA 
talar dock för en mild nedgång och att stigande tjänste-
konsumtion snarast möjliggörs via minskat sparandet.  

Nyckeltal 
Årlig procentuell förändring 

 2020 2021 2022 2023 

BNP -6,4 5,3 4,0 2,9 

Arbetslöshet* 7,9 7,7 7,1 7,0 

Löner -0,6 3,0 2,5 2,7 

KPI 0,3 2,6 3,7 1,3 

Offentligt saldo** -7,2 -6,3 -3,6 -3,0 

Offentlig bruttoskuld** 97,3 100,6 98,7 98,1 

Inlåningsränta, %*** -0,50 -0,50 -0,50 -0,25 

*% av arbetskraften, **% av BNP, ***vid årets slut. Källa: Eurostat, SEB 
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Arbetslösheten lägre än före pandemin. Läget på arbets-
marknaden är svårtolkat p g a pandemin. Krisåtgärder be-
gränsade arbetslöshetsuppgången till drygt 1 procenten-
het under 2020, vilket kan jämföras med ca 5 procenten-
heter under finans- och eurokrisen. Därefter har nedgån-
gen gått relativt snabbt och i oktober 2021 föll arbetslös-
heten till 7,3 procent; strax under förpandeminivån. Del-
vis förklaras nedgången av stigande sysselsättning där 
nivån tredje kvartalet 2021 passerat tidigare topp. Indi-
katorer tyder på att företagen vill öka sysselsättningen 
och antalet lediga platser ligger på en hög nivå. För att 
sysselsättningen ska kunna fortsätta uppåt krävs dock att 
de som tidigare lämnat arbetskraften nu söker sig tillbaka. 

 

Stramare arbetsmarknad ger något högre löner. Arbets-
lösheten har i de senaste cyklerna bottnat på runt dagens 
nivå 7,3 procent. Att arbetsdeltagandet ligger ca 2 pro-
centenheter lägre än före pandemin talar dock för att det 
finns lediga resurser. Det finns dock en risk att pandemin 
mer varaktigt sänkt förvärvsfrekvensen. T ex har tidigare 
trend med ökad deltagandegrad bland äldre brutits. Det 
finns nu tydliga tecken på att pandemiutsatta tjänste-
branscher har svårt att få tillbaka personal som bytt jobb 
eller skolat om sig. Delvis tror vi ändå att läget förbättras 
när pandemin släpper sitt grepp. Vår prognos är att ar-
betslösheten fortsätter ned i långsam takt och når 7 
procent vid slutet av 2023. Stram arbetsmarknad pressar 
upp lönerna något och vi räknar med ökningar på 2,5 pro-
cent per år 2022 och 2023. Denna modesta löneprognos 
bygger på inflationen på sikt sjunker under ECB:s mål. 
Detta bidrar till att inflationen som genomsnitt för perio-
den 2020-2023 landar på 1,8 procent.  

Inflationen nära ECB:s mål 2022 och 2023 
Inflationen har växlat upp rejält det senaste året och nåd-
de 5,0 procent i december; den högsta nivån sedan euron 
infördes. Liksom vid toppen 2008 dominerar energi som 
drivkraft. Energipriser i HIKP steg i december med 26 pro-
cent i årstakt, ett bidrag på 2,5 procentenheter. Detta gör 
att skillnaden mellan total inflation och kärninflation är 

större än i t ex USA. Även kärninflationen har stigit p g a 
dels höga varupriser, dels stigande tjänstepriser. Leve-
ransproblem och stigande insatspriser har bidragit till att 
varuprisinflationen nu är rekordhög medan tjänstepriser 
snarare tangerar tidigare toppår strax efter millennie-
skiftet och innan finanskrisen. Här spelar även pandemin 
in medan tidigare toppar mer var kopplade till stark ar-
betsmarknad och löner.  

 

Toppen troligtvis nådd. Trots fortsatt stor osäkerhet på 
energisidan i närtid tror vi att inflationen nu toppat. Bas-
effekter när energipriser framöver normaliseras gör att 
inflationen faller brant under hösten 2022 och våren 
2023. Något högre löneökningar i spåren av starkare 
arbetsmarknad bidrar dock till att lyfta kärninflationen, 
även om den påverkas av baseffekter då prisuppgången 
kring årsskiftet 2022 är mer tydlig. Även under 2023 
ligger den kvar på en historiskt hög nivå. En längre period 
med höga energipriser indikerar att de indirekta effekter-
na antagligen blir större än vi sett de senaste 30 åren (se 
temaartikel). Pandemin bidrog till att inflationen var låg 
under 2020 och sammantaget väntas den i genomsnitt bli 
1,8 procent under 2021-2023; den högsta nivån under en 
treårsperiod sedan euron infördes.  

ECB: Fortsätter köpa när räntan höjs 
Även om ECB:s nya inflationsprognos innebar en rejäl upp-
justering signalerar man fortsatt att den främst är energi-
driven med vissa inslag av andra pandemieffekter. Infla-
tionsutsikterna har dock justerats upp något även på me-
delfristig sikt och såväl totalmåttet som kärninflationen 
ligger runt 1,7-1,9 procent både 2023 och 2024, d v s 
nära det 2-procentiga inflationsmålet.  

Köpen minskar men fortsätter. Vid räntebeskedet i de-
cember bekräftade ECB att pandemiprogrammet (PEPP) 
avslutas i mars samtidigt som köpen inom APP (Asset 
Purchase Programme) fortsätter. För att inte köpen ska 
minska abrupt när PEPP avslutas utökas APP med totalt 
90 miljarder euro under andra och tredje kvartalet för att 
därefter fortgå med 20 miljarder euro per månad. En vik-
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tig del i PEPP har varit att köpen inte varit viktade enligt 
ECB:s kapitalnyckel (i stort sett BNP-viktat) utan kunnat 
riktas till mer sårbara länder, löptider och tillgångsslag. 
APP å andra sidan ska ske enligt kapitalnyckeln men för 
att kunna stötta utsatta länder och motverka stigande 
ränteskillnader signalerar ECB nu att räntor och förfall 
inom PEPP kan användas flexibelt, och programmet kan 
aktiveras igen om så krävs.  

Till slut kommer en räntehöjning. En medelfristig infla-
tion nära målet gör att en räntehöjning rycker närmare. Vi 
tror att ECB höjer räntan med 25 räntepunkter under and-
ra halvan av 2023, men att obligationsköpen fortsätter 
ytterligare en tid. Att säkerställa fortsatt expansiva finan-
siella förhållanden och att dämpa ränteskillnader mellan 
länder lär vara viktigare för ECB än själva räntenivån. Vår 
prognos innebär att sekvenserna för ECB:s exitpolitik blir 
annorlunda än i t ex USA, som först slutar köpa obligatio-
ner och därefter höjer räntan. 

 

Mer stöd när pandemiproblemen dröjer kvar  
Återkommande pandemivågor innebär fortsatt behov av 
finanspolitiskt stöd även om stimulanserna gradvis mins-
kar. Därtill har höga elpriser lett till extra stöd till hushål-
len i flera länder. Viljan att inte upprepa misstag från eu-
rokrisen bidrar också till att offentliga finanser förbättras i 
relativt långsam takt. Planen är visserligen att det finans-
politiska regelverket ska återinföras 2023 men diskussio-
ner om en reformering har påbörjats. Även om Tyskland, 
och främst liberala FDP, försöker hålla emot talar det me-
sta för en viss uppmjukning. En höjning av den acceptabla 
skuldnivån är mest sannolikt men därtill mildras troligen 
kraven på hur snabbt budgetunderskotten ska minskas. 
Hökar kan blidkas med att underskottsgränsen på 3 pro-
cent av BNP behålls. Det offentliga underskottet minskar 
från ca 6,5 procent av BNP 2021 till drygt 3 procent 
2023 och den offentliga skuldkvoten sjunker under 100 
procent av BNP 2023.  

Politiska förändringar i de tre stora. Förutom framtida 
interna utmaningar ställer ökade geopolitiska spänningar 

stora krav på beslutskraft inom EU. I en sådan miljö blir 
samspelet mellan de större EU-länderna extra viktigt och 
det är därför intressant att notera att det politiska land-
skapet på kort tid förändras i de tre största. Någon dra-
matisk scenförändring är knappast att vänta men det kan 
finnas skäl att hoppas på en viss positiv injektion. En om-
vald och mer erfaren Macron skulle kunna skapa en 
konstruktiv dynamik tillsammans med den nya SPD-ledda 
tyska regeringen. Man kan dra paralleller till det konstruk-
tiva samarbetet mellan tyska kristdemokrater och frans-
ka socialister under Helmut Kohl och Francois Mitterand. 
Till det kan Italiens Draghi bidra till stabilitet och reform-
fokus om han tar över presidentposten.  

Ny regering ger expansivare tysk politik. Det tyska va-
let i höstas ledde till en oprövad regeringskoalition mellan 
socialdemokrater, gröna och liberaler. Ökade investerin-
gar, inte minst gröna, är nu på väg. Även om liberalerna 
håller emot blir finanspolitiken något mer expansiv än 
tidigare, bl a genom att en del investeringar läggs vid 
sidan om budgeten. Det finns en hel del skillnader i politik 
mellan de tre partierna som kan leda till spänningar fram-
över vad gäller t ex miljö, relationen med Ryssland och 
synen på förändringar i EU:s stabilitetspakt.   

Förnyat förtroende för Macron i vår? I vår går Frankrike 
ånyo till presidentval. President Macron framstår som klar 
favorit i opinionsmätningar även om han inte formellt med-
delat sin kandidatur. Vänstern verkar, som vid valet 2017, 
ha svårt att lansera en kandidat med någon reell chans. 
Marine Le Pen, som gick vidare till andra presidentvalom-
gången 2017, har nu utmanats på den populistiska höger-
kanten av Éric Zemmour. Detta ökar möjligheten för den 
traditionella högerns kandidat Valérie Pécresse som vun-
nit mark i opinionsmätningarna. En andra valomgång mel-
lan Macron och Pécresse skulle möjliggöra större fokus på 
politiska sakfrågor jämfört med förra valets polariserande 
kamp mellan Macron och Le Pen.  

Draghi kvar i Italiens politik i sju år till? Spekulationerna 
har en tid varit heta kring frågan om Mario Draghi ska stan-
na kvar som premiärminister eller ta över presidentpos-
ten. Som premiärminister har Draghi mer politisk makt 
men svagheten i regeringsunderlaget innebar att han 
troligen skulle tvingas avgå efter valet 2023. Som presi-
dent får han mindre direkt makt men förblir å andra sidan 
en del av det politiska systemet i sju år till. Även om presi-
dentposten inte alltid varit så betydelsefull är rollen som 
medlare och den som utser premiärministerkandidater 
viktigare ju mer splittrad och kaotisk politiken är. Förra 
presidenten Mattarella trädde t ex in och pressade fram 
den vapenvila mellan partierna som sedan banade väg för 
Draghi som premiärminister. Omröstningen påbörjas 24 
januari och hur lång tid den kommer att ta är oklart. 
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Storbritannien 

Politiken tar fokus från 
pandemin 
 

Hög inflation står i fokus i början av 2022 men även 
nya regler för importen från EU. Inledningen av året 
präglas av motvind men återhämtningen fortsätter 
och BNP växer med 4,5 respektive 2,9 procent 2022 
och 2023. Arbetslösheten sjunker under 4 procent 
under prognosperioden. Bank of England höjer räntan 
tre gånger under 2022 och tar sedan ytterligare steg 
2023. Opinionsläget har svängt och lokalvalen i maj 
kan ytterligare försvaga premiärministerns ställning. 

Motståndskraft under hösten. Den brittiska ekonomin 
utsattes under hösten 2021 för snabbt stigande inflation 
samt utbudsproblem avseende varor, tjänster och tran-
sporter. Ändå utvecklades detaljhandeln och BNP bättre 
än väntat. Ökad smittspridning i kombination med höga 
energipriser dämpar troligtvis hushållens konsumtion 
första halvåret 2022. I England, med drygt 80 procent av 
Storbritanniens befolkning, har regeringen valt att lita på 
det egna ansvaret istället för att införa nya hårda 
restriktioner, vilket bidrar till att ekonomin påverkas i 
mindre utsträckning än under tidigare smittvågor. 

Nyckeldata 
Procentuell förändring 

 2020 2021 2022 2023 

BNP -9,4 7,2 4,5 2,9 

Arbetslöshet* 4,5 4,5 3,9 3,9 

Löner 1,8 5,5 1,8 2,2 

KPI 0,9 2,6 6,0 3,0 

Offentligt saldo** -12,5 -12,0 -7,0 -4,0 

Offentlig bruttoskuld** 104,5 108,0 108,0 109,0 

Styrränta, %*** 0,10 0,25 1,00 1,50 

*% av arbetskraften, **% av BNP, ***vid årets slut. Källa: ONS, SEB 

Omvända Brexitregler ger nya utmaningar. I början av 
2021 brottades brittisk export med nya regelverk som 
påverkade handeln med EU negativt. Att detta samman-
föll med pandemin gör dock att det är svårt att avgöra hur 
allvarliga konsekvenserna av Brexit verkligen varit. Vid 
ingången av 2022 börjar motsvarande regelverk, efter 
upprepade förseningar, också gälla EU:s export till 
Storbritannien.  Om EU:s exportörer av varor uppfattar de 

nya regelverken som alltför betungande kan den import-
beroende brittiska ekonomin få problem.   

  

Stram arbetsmarknad när Brexit hämmar utbudet. 
Sedan toppen i slutet av 2020 har arbetslösheten gradvis 
fallit tillbaka för att i september bara ligga en halv 
procentenhet högre än bottennoteringen år 2019. 
Pandemin har dock inneburit att många har lämnat 
arbetskraften. Att åtskilliga sektorer under lång tid varit 
beroende av arbetskraft från EU gör att arbetsutbudet 
knappast kommer att återhämta sig fullt ut. Vi tror därför 
att arbetslösheten fortsätter nedåt och hamnar under 4 
procent under merparten av prognosperioden.  

Bred uppgång i inflationen. Antalet vakanser som inte 
kunnat fyllas har stigit markant under 2021, vilket 
bidragit till stigande löner i många branscher. Förutom 
höga energipriser har inflationsuppgången breddats vilket 
lyft KPI till rekordnivåer. Medan tjänstepriserna tangerar 
tidigare toppar under 2000-talet tror vi att varupriserna 
fortsatt ligger kvar på toppnivåer drygt ett år till. Toppen 
nås i april med en total-KPI 7,0 procent medan 
kärninflationen på 5,0 procent i februari. Pandemin och 
Brexit drar åt samma håll, och inflationen ligger kvar en 
bra bit över inflationsmålet under hela prognosperioden. 

Bank of England (BoE) fortsätter att höja räntan. Det 
senaste halvåret har BoE överraskat marknaden vid flera 
tillfällen. Men efter en försiktig höjning med 15 ränte-
punkter i december är vi nu sannolikt på väg in i en period 
med mer regelbundna höjningar. Vi förutser tre höjningar 
med 25 punkter under 2022 och ytterligare två under 
2023 till en nivå på 1,50 procent.   

Spännande inrikespolitik. Ett antal kriser har skapat 
förtroendeproblem för regeringen. Lokalvalen i maj kan 
innebära större förändringar som får efterverkningar 
även på nationell nivå, med framför allt fokus på 
Nordirland. Därtill tilltar kritiken inom det styrande 
Torypartiet. Pressen kommer att öka på premiärministern 
och en regeringsomläggning, eller tidigarelagt nationellt 
val, går inte att utesluta. 
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Kina 

Peking prioriterar stabilitet 

 

Peking har gjort "stabilitet" till högsta prioritet 2022. 
Trots att den ekonomiska politiken tydligt inriktas på 
att hålla uppe tillväxten medför spridningen av 
omikron nedåtrisker. Även om den nya strategin att 
möta pandemin lyckas trycka tilbaka smittan kommer 
lokala nedstängningar troligen att behöva införas 
under 2022. Mer stimulanser krävs därför i närtid för 
stabilisera ekonomin. Trots att lättnaderna går i 
motsatt riktning mot Feds åtstramningar ger gynn-
samma externa balanser stöd för yuanen.  

Ökad risk för en inbromsning av tillväxten har fått Kinas 
beslutsfattare att höja "stabilitet" till högsta prioritet 
2022. Inför kommunistpartiets 20:e nationella kongress i 
höst väntas president Xi kommer föra en politik som 
syftar till att stabilisera ekonomisk tillväxt och sociala 
förhållanden. Arbetet mot ett "gemensamt välstånd" 
kommer att förbli ett överordnat tema samtidigt som 
Peking sannolikt vill kalibrera hastigheten och djupet av 
reformformpolitiken för att minska risken för oönskade 
effekter på ekonomin. Partiets tydliga aptit på finans- och 
penningpolitiskt stöd bidrar till att BNP växer med 5,2 
procent 2022 för att sedan växla upp något till 5,4 
procent 2023.  

Nyckeldata 
Årlig procentuell förändring 

 2020 2021 2022 2023 

BNP 2,2 8,1 5,2 5,4 

KPI 2,5 0,9 2,3 2,1 

Offentligt saldo* -11,2 -7,5 -6,8 -6,2 

Bankernas kassakrav, %** 12,5 11,5 11,0 11,0 

1-årig låneränta** 3,85 3,80 3,60 3,60 

7-d omvänd reporänta %** 2,20 2,20 2,10 2,10 

USD/CNY** 6,53 6,36 6,30 6,15 

*% av BNP, **Vid årets slut. Källa: IMF, SEB 

Större ekonomiska effekter av omikron. Omikron-
varianten kommer sannolikt att ha en större inverkan på 
privat konsumtionen än delta-varianten. Staden Xi’an med 
13 miljoner invånare stängdes den 23 december. Att 
restriktionerna var på plats längre än väntat i kombination 
med dess hårdhet ger en indikation om svårigheterna med 

Kinas nya pandemistrategi som bygger på begränsade 
nedstängningar av lokala myndigheter. Infektionsvågen 
spred sig till flera städer i Henan-provinsen och till Tian'jin 
på nord-kusten. Staden med cirka 14 miljoner invånare, 
skärpte reglerna kring in- och utresor införde nedstäng-
ningar i två distrikt efter att ha upptäckt lokala utbrott av 
omikron. Staden är hem för den största hamnen i norra 
Kina och är porten till Peking. Även om riktade restrik-
tioner hittills har begränsat inverkan på produktionen, 
ökar riskerna för störningar när smittan sprids. Även om 
restriktioner hållit tillbaka nuvarande våg av infektioner, 
kommer dessa metoder sannolikt att behöva upprepas 
gång på gång under 2022. 

 

Policystödet ökas om Omikron-vågen intensifieras. 
Även om nationella tillväxtmål definieras först i mars har 
vissa lokala myndigheter redan aviserat preliminära 
ekonomiska mål vilka ger Peking möjlighet att sätta 
tillväxtmålet för ekonomin till minst 5 procent. Finans-
politiskt stöd i form av lägre skatter och avgifter är på 
gång. Satsningar på infrastruktur kommer att öka under 
första kvartalet efter ökad emittering av statsobligationer 
de senaste månaderna. Även om emissionerna har lett till 
en viss förbättring av generella finansiella förhållandena 
har det senaste årets penningpolitiska lättnader ännu inte 
avspeglats i ökad bankutlåning. Eftersom omikron ökar 
nedåtriskerna lär centralbanken införa ytterligare 
lättnader i närtid. Vi förväntar oss att till exempel att 
kassakravskvoten sänks ännu en gång. 

Vi förväntar oss att yuanen förblir stark och handlas 
runt 6,30 mot dollarn i slutet av 2022 trots att penning-
politiken går i motsatt riktning mot Feds åtstramning. De 
minskande ränteskillnaderna välkomnas av den kinesiska 
centralbanken eftersom det minskar apprecieringstrycket 
på yuanen. Emellertid kommer ett stort varuhandelsöver-
skott och en gynnsam tjänstebalans, tack vare minskad 
kinesisk turism utomlands, ge stöd för yuanen. Dollar-
styrka kan tillfälligt lyfta växelkursen, men kinesiska 
företag med stora dollartillgångar kommer sannolikt att 
se det som ett tillfälle att köpa yuanen.  
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Indien 

Ökad smittspridning sinkar 
ekonomin tillfälligt 
 

Globala produktionsstörningar, energikris och ökad 
smittspridning har den senaste tiden dämpat Indiens 
ekonomiska återhämtning. Stigande vaccinationsgrad 
och en gradvis normalisering av produktion och 
konsumtion ser ut att ge vind i seglen 2022 och 2023. 
En långsam reformprocess gör dock att regeringen 
troligen missar BNP-målet på 5 000 miljarder dollar 
2025. Ett ökat inflationstryck och snabbt stigande 
globala räntor utgör nedåtrisker för vår prognos.  

Världens snabbast växande stora ekonomi. Tillväxten 
mattades av i slutet på 2021 och lär hamna under central-
bankens mål på 9,5 procent innevarande budgetår. Även 
om Indien har en av de snabbast växande ekonomierna de 
närmaste åren når man inte tillbaka till den trend som 
gällde före pandemin. Energikrisen som blossade upp i 
höstas har lättat för tillfället bland annat genom import 
från Australien. Tillväxten hämmas dock av en ökad 
smittspridning, lågt förtroende bland hushållen, och 
störningar i globala och inhemska produktionskedjor. 

Nyckeltal 
Årlig procentuell förändring 

 2020 2021 2022 2023 

BNP -7,1 8,6 6,1 6,2 

KPI 6,6 5,1 5,2 4,6 

Offentligt saldo* -12,8 -11,3 -9,7 -8,8 

Offentlig bruttoskuld* 89,6 90,6 88,8 88,1 

Styrränta, %** 4,00 4,00 4,50 5,00 

USD/INR** 73,1 74,3 75,0 76,0 

*% av BNP, **vid årets slut. Källa: IMF, SEB 

Regeringen ser ut att avstå från nya omfattande 
nationella restriktioner för att dämpa smittspridningen, 
men flertalet lokala och regionala myndigheter har istället 
agerat. Statistik visar på svagare efterfrågan på energi, 
tjänster och konsumtionsvaror. Därtill kommer mindre 
vägtrafik och lägre sysselsättning i städerna runt års-
skiftet. Situationen bör lätta gradvis under 2022 när 
smittspridningen avtar. Vi bedömer att BNP steg med 8,6 
procent kalenderåret 2021, och att ökningstakten sedan 
avtar till 6,1 respektive 6,2 procent 2022 och 2023. 

Stigande vaccinationsgrad. Ett positivt tecken är att 
vaccinationstakten trappats upp. För närvarande har 
cirka 45 procent av befolkningen fått två doser, men 
andelen lär öka snabbt då de allra flesta som bara fått en 
dos kan få sin andra dos i början på 2022. Regeringen har 
också börjat rulla ut ett program för en tredje dos samt 
vaccinering för ungdomar mellan 15 och 18 år.  

Ökat inflationstryck. Inflationen ser ut att hålla sig inom 
centralbankens målintervall mellan 2 och 6 procent, 
främst tack vare måttliga matprisökningar (mat utgör 
hälften av Indiens KPI-korg). Grossistpriserna steg dock 
med 13,6 procent i december 2021. Hittills har högre 
insatspriser till stor del absorberats av detaljhandeln, men 
risken för övervältring på konsumentpriserna ökar ju 
längre producentprisökningarna biter sig fast. Central-
banken avstod från räntehöjningar 2021 för att ge stöd åt 
tillväxten, men kommer sannolikt inte kunna behålla den 
prioriteringen i år. Stigande inflationstryck lär tvinga 
centralbanken att påbörja räntehöjningar under andra 
kvartalet. Vi väntar oss att styrräntan som nu ligger på 
4,00 procent slutar på 4,50 i år och 5,00 procent 2023.  

 

Stabilisering av offentliga finanser. Den offentliga 
skulden sköt i höjden efter pandemins utbrott men åter-
hämtningen har därefter bidragit till en stabilisering runt 
90 procent av BNP. Större skatteintäkter än väntat gör 
att den centrala regeringen ser ut att klara underskotts-
målet i år. Även nästa år uppfylls troligen målet trots 
skattesänkningar på drivmedel och bränsle. Regeringen 
har aviserat omfattande investeringar i infrastruktur, men 
kommer sannolikt inte att fullt genomföra programmet. 
Även på andra områden är reformtakten besvärande låg. 

Indiska rupien sårbar för stigande globala räntor. 
Rupien höll sig relativt stabil 2021 och vi förväntar vi oss 
endast en mindre försvagning 2022. Det finns dock en 
risk för en större försvagning om globala räntor stiger 
snabbare än väntat och den indiska centralbanken 
avvaktar med sin penningpolitiska åtstramning. 
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Ryssland 

Geopolitik riskerar slå hårt 
mot ekonomin 
 

Rysk ekonomi lyfts av stigande råvaruproduktion, 
framförallt av olja, samt höga råvarupriser. Högre mat 
och energipriser i kombination med globala produk-
tionsstörningar har dock drivit upp inflationen och 
tvingat centralbanken att strama åt penningpolitiken, 
vilket kommer att dämpa inhemsk efterfrågan 2022.  
I vårt huvudscenario stiger spänningarna mellan 
Ryssland och Nato, framförallt USA, men leder inte till 
en utvidgning av kriget i Ukraina. Risken är dock 
mycket hög och skulle slå hårt mot rysk ekonomi. 

Utvinningsindustrin fortsätter att vara motorn i rysk 
ekonomi 2022 och 2023. Länderna inom OPEC+ -samar-
betet har hållit sig till den överenskomna nivån på olje-
produktionen. Denna ger Ryssland utrymme att öka sin 
produktion varje månad med 100 000 fat per dag. Även 
om ryska producenter troligtvis inte klarar att nå den 
ökningstakten det första halvåret 2022 kommer höga 
priser och stigande investeringar i utvinningsindustrin ge 
tillväxtstöd. Privat konsumtion var stark 2021, delvis tack 
vare statliga bidrag till hushållen i samband med Duma-
valet. Stigande inflation och en stramare penningpolitik 
lär dock dämpa inhemsk köpkraft 2022. Sammantaget 
väntar vi oss att BNP växer med 2,8 procent i år och med 
en mer långsiktigt hållbar takt på runt 2,0 procent 2023. 

Nyckeltal  
Årlig procentuell förändring  

 2020 2021 2022 2023 

BNP -3,0 4,3 2,8 2,0 

KPI 3,4 6,7 6,4 4,0 

Offentligt saldo** -4,0 -0,6 0,0 0,2 

Offentlig bruttoskuld** 19,3 17,9 17,9 17,7 

Styrränta, %*** 4,25 8,50 8,00 6,00 

USD/RUB 74,0 75,2 77,0 81,0 

*% av arbetskraften, **% av BNP, ***vid årets slut. Källa: SEB, IMF. 

Låg vaccinationsgrad en riskfaktor. Endast 47 procent 
av befolkningen har fått minst två doser. Misstänk-
samheten mot vaccinering är utbrett och trots myndig-
heternas försök att öka acceptansen ser inte andelen 
vaccinerade ut att öka. Även om myndigheterna troligen 
avstår från hårda restriktioner vid ökad smittspridning lär 

nya vågor av smitta dämpa förtroendet bland 
konsumenterna. Produktionen riskerar också att hämmas 
under perioder med stort sjukdomsbortfall.  

Begränsade finanspolitiska stimulansåtgärder. Kremls 
strategi sedan krisen 1998 är att minimera beroendet av 
framförallt privata utländska kreditgivare. Det över-
gripande målet ligger fast, vilket begränsar myndig-
heternas möjligheter att stimulera ekonomin. Planerade 
infrastruktursatsningar samt ökningar av pensioner och 
minimilönen 2022 förändrar inte huvudbilden. En låg 
statsskuld och betydande reserver, både i centralbanken 
och den statliga investeringsfonden, gör Ryssland mindre 
sårbart för internationella sanktioner. Detta ses som 
nödvändigt för att kunna nå utrikespolitiska mål som en 
säkerhetszon mot Nato i Rysslands närområde. 

Centralbanken tar krafttag mot inflationen. Den ryska 
centralbanken var en av de första att börja höja styr-
räntan vid tecken på stigande inflation 2021. En sista 
höjning om 50 punkter till 9,00 procent för att säkerställa 
en positiv realränta lär också komma i februari 2022. 
Inflationen var 8,4 i december 2021 och väntas ligga kvar 
där under första halvåret 2022. Därefter faller den 
gradvis beroende på åtstramningen och baseffekter. 

 

Rubeln pressas av geopolitisk risk. Rubeln uppvisar 
normalt en stark korrelation med oljepriset, men inte nu. 
Även om vi väntar oss att Nato med USA i spetsen och 
Ryssland lyckas avvärja en utvidgning av det redan 
pågående kriget i Ukraina kommer rubeln att vara 
pressad av hotet om sanktioner mot Ryssland i händelse 
av krig. Då parterna står långt ifrån varandra lär hotet 
vara akut åtminstone de kommande sex månaderna. 
Rubeln kommer att vara under press under första 
halvåret 2022 (mycket stark press i händelse av krig) för 
att sedan stabiliseras mot slutet av året. Relativt hög rysk 
inflation väntas därefter leda ytterligare försvagning så 
att USD/RUB stiger över 80 mot slutet av 2023. 
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Norden 
  

Sverige | sid 40   Norge | sid 44  

Industrin tappar kraft de närmaste kvar-
talen innan återhämtningen tar ny fart. 
Konsumtionen ökar trots inflationsmot-
vind och arbetsmarknaden blir allt hetare 
Riksbanken bantar balansräkningen redan 
i år och höjer räntan två gånger 2023.  

  Efter en svag start fortsätter återhämt-
ningen senare i vår. Men resursläget är 
redan tajt och det inhemska pris- och 
lönetrycket ökar. Norges Bank fortsätter 
höja räntan; efter förra årets två höjningar 
väntas ytterligare fyra i år. 

 

Danmark | sid 46   Finland | sid 47  

Konsumtionen förblir den viktigaste 
drivkraften stödd av stabila kreditvillkor, 
hög sparkvot och fortsatt förbättrad 
arbetsmarknad. Kortsiktigt tryck på 
kronen kan tvinga centralbanken till nya 
interventioner.  

  Hushållen har hittills varit försiktiga men 
konsumtionen är nu på väg att växla upp. 
Lönerna ökar snabbare än på länge och 
inflationen får bara en måttligt hämmande 
effekt. Investeringarna är på väg att öka 
och utsikterna för exporten är ljusa.  
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Sverige 

Hög inflation ger tillfällig 
inbromsning 
 

Produktionsstörningar och stigande råvarupriser gör 
att återhämtningen tappar kraft de närmaste kvarta-
len. När störningarna därefter lättar och energi-
priserna faller tillbaka tar tillväxten ny fart och BNP 
når förkristrenden i början av 2023. Inflations-
uppgången blir kraftigare och mer varaktig än väntat 
men under senare delen av 2022 faller inflationen 
tillbaka. Riksbanken bantar sin balansräkning redan i 
år för att sedan påbörja räntehöjningar under 2023.    

Tydlig avmattning första halvåret 2022 
En stark avslutning av fjolåret innebär att vi justerat upp 
BNP-prognosen för helåret 2021 med tre tiondelar till 4,9 
procent. Samtidigt har en rad orosmoln dykt upp som ökar 
osäkerheten och bidrar till att ekonomin bromsar in tydligt 
under första halvåret 2022. Den internationella konjunk-
turen tappar då kraft och svenska företag och hushåll 
möter motvind från stigande energipriser och leverans-
störningar vilket dämpar konsumtion och investeringar. 
Konsekvenserna av omikronvågen bidrar också även om 
svenska restriktioner fortsätter att vara mildare än i de 
flesta andra länder i Europa. BNP-tillväxten för 2022 har 
justerats ned betydligt till 3,0 procent från tidigare 3,6 
procent. Inbromsningen bedöms bli tillfällig och tillväxten 
tar åter fart i höst och når i början på 2023 tillbaka till den 
trend som gällde före pandemin. Som årsgenomsnitt har 
BNP-tillväxten justerats upp med 3 tiondelar för 2023.   

 2020 2021 2022 2023 

BNP -2,8 4,9 3,0 2,7 

Arbetslöshet* 8,8 8,8 7,6 7,2 

Löner 1,9 2,9 2,5 3,5 

KPIF 0,5 2,4 3,3 1,5 

Offentligt saldo** -2,8 -0,6 0,7 0,7 

Offentlig bruttoskuld** 39,7 35,2 31,3 28,4 

Reporänta, %*** 0,00 0,00 0,00 0,50 

*% av arbetskraften, **% av BNP, ***vid årets slut. Källa: SEB, SCB 
 

Industrin bromsar från hög nivå. Industrin har lett åter-
hämtningen ända sedan sommaren 2020 men export och 
industriproduktion tappade kraft mot slutet av 2021. Till 

en början berodde det främst på leveransproblem för 
insatsvaror men nu finns tecken på en bredare avmatt-
ning i omvärldsefterfrågan. Enligt KI-barometern ligger 
industrins framtidstro visserligen nära historiska topp-
nivåer men det beror främst på rekordstora orderböcker 
och låga lagernivåer. Orderingång och produktion har 
tydligt fallit tillbaka och nivåerna i december låg bara 
marginellt högre än de historiska snitten. Vi räknar med 
att produktionsproblemen lättar i mitten av 2022 men 
nivån för exporten i slutet av prognosperioden har 
justerats ned med ca 2-3 procent jämfört tidigare 
prognos. 

 

Tjänsteexporten tog ett tydligt kliv uppåt från en 
nedpressad nivå under tredje kvartalet 2021, främst 
driven av en återhämtning för resor. Nya restriktioner gör 
dock att en ny dipp är trolig under vintern och strukturellt 
lägre affärsresande talar för att tjänsteexporten inte 
heller på längre sikt når tillbaka till förkrisnivån. Trots 
svagheten den närmaste tiden ökar total export i relativt 
god takt med 7,0 resp. 5,0 procent 2022-23.  

 

Fortsatt investeringsuppgång. Efter ett fall på nästan 25 
procent första halvåret 2020 var maskininvesteringarna 
nästan tillbaka på förkrisnivån under tredje kvartalet 
2021. Högt kapacitetsutnyttjande och fyllda orderböcker 
talar för att industrin fortsätter att öka sina investeringar. 
Höga energipriser, osäkerhet om elförsörjningen på sikt 
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samt svagare produktion i närtid har dock bidragit till en 
viss nedskrivning av prognosen. Återhämtningen för 
bostadsbyggandet fortsätter och antalet påbörjade 
lägenheter är nu i paritet med toppnivåerna från 2017. 
Mätt som årsgenomsnitt ökar bostadsinvesteringarna 
med mer än 10 procent både 2021 och 2022. De totala 
investeringarna stiger med 4,0 procent 2022 och med 6,0 
procent 2023. 

Lugnare utveckling för bostadspriser. Efter tidigare 
kraftiga prisuppgångar är vi nu som väntat på väg in i en 
lugnare fas. De speciella förutsättningar som rådde under 
pandemin med stort fokus på bostadsyta i spåren av 
distansarbete och hemmasemestrar börjar nu klinga av 
samtidigt som ränteutsikterna är lite mer osäkra än 
tidigare. Vi tror ändå att bostadspriserna fortsätter uppåt 
under prognosperioden vilket fått stöd av en återhämt-
ning för vår boprisindikator de senaste månaderna. Vi 
räknar med att bostadspriserna ökar med ca 5 procent i 
år och att uppgången sedan mattas till 2-3 procent under 
2023. 

Hushållens inkomster och sparande 
Årlig procentuell förändring 

 2020 2021 2022 2023 

Real disponibel inkomst -0,8 3,7 1,8 2,2 

Privat konsumtion -4,7 4,9 3,7 2,2 

Sparkvot 17,1 16,4 15,1 14,4 

Källa: SCB, SEB 

Ökad konsumtion trots inflationsmotvind 
Hushållens konsumtion släpade länge efter industrin men 
efter en stark uppgång tredje kvartalet 2021 passerades 
förkrisnivån. Varukonsumtion ligger därtill över sin 
historiska trend medan tjänstekonsumtionen fortfarande 
ligger ett par procent under förkrisnivån trots en snabb 
uppgång under mitten av 2021. Nya restriktioner talar för 
att kulturella tjänster och turisttjänster åter tappar fart i 
början av 2022. När restriktionerna lättar lär uppgången 
få ny kraft under andra halvåret. Den höga inflationen 
sätter nu tydliga spår och vår prognos för hushållens reala 
inkomster för 2022 har justerats ned med en procent-
enhet sedan novemberprognosen. Ändå räknar vi med 
ytterligare finanspolitiskt stöd, bl a kompensation för 
höga energipriser, som sammantaget ökar hushållens 
inkomster med 12-15 miljarder under 2022. Även 
prognosen för hushållens konsumtion är nedjusterad med 
en procentenhet. Ett högt buffertsparande och gradvis 
fallande inflation bidrar ändå till att konsumtionen ökar i 
relativt god takt under hela prognosperioden och återgår 
till den historiska trenden under 2023.  

 

Arbetsmarknaden allt hetare 
Återhämtningen är tydlig också på arbetsmarknaden 
även om omläggningen av Arbetskraftsundersökningen 
(AKU) i början av 2021 gör statistiken svårtolkad. Enligt 
AKU har arbetslösheten fastnat på relativt höga nivåer 
men vi bedömer att Arbetsförmedlingens statistik i 
nuläget ge en mer rättvisande bild. Arbetslösheten har 
där fallit betydligt det senaste året och börjar närma sig 
bottennivåerna före krisen. Vi räknar med att även AKU 
kommer att visa lägre arbetslöshet när nya kedjade 
tidsserier presenteras inom kort. Våra skattningar tyder 
på att sysselsättningen nu passerat förkrisnivån. 
Kortsiktiga indikatorer, som t ex näringslivets 
anställningsplaner, tyder på att uppgången fortsätter.  

Nedgången i arbetslösheten fortsätter. BNP-
inbromsningen och minskad aktivitet i vissa branscher till 
följd av omikron gör att förbättringen på arbetsmark-
naden stannar i närtid. På lite sikt är det dock sannolikt att 
arbetslösheten fortsätter att falla. Arbetsdeltagandet har 
hållits uppe under krisen till skillnad från situationen i 
många andra länder. Troligen har dock den tidigare lång-
variga trenden med stigande förvärvsfrekvens brutits 
samtidigt som befolkningstillväxten mattas av. Detta gör 
att arbetskraften framöver kommer att växa betydligt 
långsammare än tidigare vilket också bidrar till en 
stramare arbetsmarknad på lite sikt.  
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Stram arbetsmarknad ger viss löneuppväxling. Indika-
torer på resursutnyttjande har återhämtat sig snabbt. 
Riksbankens resursindikator ligger nu nära toppnivåerna 
från 2018–2019 medan bristtalen i KI-barometern ännu 
inte är tillbaka vid dessa nivåer. Även om uppgången 
troligen mattas den närmaste tiden är det troligt att 
resursutnyttjandet stiger över tidigare historiska topp-
nivåer under senare delen av 2022.  

Långa avtal bromsar löneutvecklingen. De långa avtal 
som slöts hösten 2020 håller tillbaka löneökningstakten 
under större delen av prognosperioden. Avtalen innebär 
årliga ökningar runt 2,2 procent i genomsnitt och de flesta 
löper ut först under våren 2023. Avtalen är framtunga 
med högre påslag under 2021 och lägre i år. Framöver 
kommer en generellt allt stramare arbetsmarknad samt 
mer restriktiva regler för arbetskraftsinvandring inom 
låglöneyrken att sätta press uppåt på lönerna. Löne-
ökningar utöver avtal har dock varit mycket låga sedan 
2015 och innan vi ser tydliga tecken på att den trenden 
brutits väljer vi att göra en försiktig bedömning av 
”löneglidningen”.  

 

Nya förutsättningar för avtalsrörelsen. Nästa avtals-
rörelse kommer att påbörjas under våren men kommer in i 
ett avgörande skede först vid kommande årsskifte. Den 
ser ut att genomföras i en miljö med fallande arbetslöshet 
och högt resursutnyttjande. En stor skillnad jämfört med 
de senaste 10 åren är att den kommer att föregås av en 
period med inflation långt över målet som innebär att 
reallönerna faller. Situationen påminner om läget inför 
löneförhandlingarna 2007 då löneavtalen hamnade på 
3,3 procent per år under en treårsperiod. Kompensa-
tionskrav för att löneavtalen var oförändrade under 2020 
är ytterligare ett skäl till att räkna med en uppväxling för 
avtalen för 2023. Sammantaget har prognosen för löner 
justerats upp till 2,5 procent 2022 och 3,5 procent 2023 
men riskerna ligger på uppsidan.  

 

 

KPIF nära 4 procent under större delen av 2022   
Höga energipriser, framför allt på el, bidrog till att lyfta 
KPIF-inflationen till 4,1 procent i december. Även om 
elpriserna nu ser ut att ha kulminerat lär årstakten ligga 
kvar över fyra procent under första halvåret. Vår prognos 
baseras på rådande terminsprissättning som innebär att 
stora delar av uppgången under 2021 kommer att 
reverseras under andra halvåret 2022. Inflationen väntas 
då falla under målet mot slutet av 2022 och ligga kvar 
under 2 procent även under 2023. De stora skift i 
marknadens förväntningar vi sett den senaste tiden gör 
dock att osäkerheten kring energipriserna är stor. 

 

Även kärninflationen på väg upp. KPIF exkl. energipriser 
ökade i december med beskedliga 1,7 procent. Tecknen 
på att även kärninflationen är på väg uppåt har dock blivit 
tydligare de senaste månaderna, vilket bidragit till 
uppjustering av prognosen. KPIF exkl. energi väntas stiga 
klart över målet det närmaste halvåret. Stigande 
internationella priser är den viktigaste drivkraften men 
indirekta effekter från höga energipriser har blivit en allt 
viktigare faktor. Andelen detaljhandelsföretag som 
planerar att höja priserna i KI-barometern har stigit till de 
högsta nivåerna sedan mätningarna började 1996.   

Måttligt stigande inflationsförväntningar. När 
problemen med internationella flaskhalsar och höga 
fraktpriser lättar är det sannolikt att inflationen faller 
tillbaka markant. Avgörande på lite sikt blir i vilken grad 
dagens höga inflation påverkar inflationsförväntningar 
och löner. Inflationsförväntningarna har stigit enligt både 
prissättningen på realränteobligationer och enkätunder-
sökningar, men uppgångarna är ganska beskedliga. Det 
finns också flera exempel från de senaste decennierna 
när dessa förväntningar visat sig överskatta inflations-
utfallet. Uppgången i kärninflation ser ut att bli måttlig 
jämfört med de flesta andra länder men vår prognos 
innebär att KPIF exkl. energi under 2022 blir högre än den 
varit sedan inflationsmålet infördes i mitten på 1990-talet 
med undantag för några korta perioder då kronan för-
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svagats markant och internationella livsmedelspriser ökat 
kraftigt.     

Svårnavigerad terräng för Riksbanken 
Riksbanken fortsatte den försiktiga rörelsen mot en 
mindre expansiv penningpolitik i november genom att 
lägga in en höjning i reporäntebanan med 25 punkter 
under senare delen av 2024. Inflationen under slutet av 
2021 blev visserligen betydligt högre än Riksbankens 
prognos, men detta förklaras helt av energikomponenten. 
Direktionen har dessutom hittills signalerat att man 
accepterar att inflationen under en period överstiger 
målet utan att räntan höjs.  

 

Riksbanken höjer till slut. Högre internationell inflation 
samt planer på mer omfattande höjningar för flera andra 
centralbanker har dock medfört att marknaden i allt 
högre grad ifrågasätter Riksbankens räntebana. Mot 
bakgrund av en allt stramare svensk arbetsmarknad och 
stigande löneökningstakt är det tveksamt om Riksbanken 
verkligen kommer att välja en helt annan väg än de flesta 
andra centralbanker. Trots historiska erfarenheter av att 
Riksbanken inte varit rädda för att sticka ut är ändå vår 
huvudprognos att man i viss mån påverkas av dessa nya 
förutsättningar. Vi räknar därför med att Riksbanken 
gradvis tidigarelägger den förstaräntehöjningen och 
håller fast vid prognosen att reporäntan höjs under 2023. 
Prognosen innebär två höjningar under andra halvåret 
2023.  

Bantad balansräkning redan i år. I de två senaste Nordic 
Outlook har vår syn varit att Riksbanken i år kommer att 
dra ned på obligationsköpen så att de inte fullt ut mot-
svarar volymen av förfallande obligationer. Stigande 
inflation och inflationsförväntningar ökar sannolikheten 
för att så blir fallet och enligt det senaste protokollet 
förespråkade tre direktionsledamöter att obligations-
köpen borde minskas i år. Vi tror att nuvarande omfatt-
ning av planerade köp, motsvarande 37 miljarder SEK per 
kvartal, minskas till 20 miljarder per kvartal under andra 
halvåret i år. Riksbanken kan även dra tillbaka en del av 

överlikviditeten i betalningssystemet genom att öka 
tilldelningen av certifikat i de veckovisa auktionerna. 
Detta skulle trycka upp Stibor från nuvarande ca -0,1 
procent till eller lite över reporäntans nivå på noll och 
därmed utgöra en mjuk räntehöjning.  

Statligt överskott trots krispolitik  
I ett internationellt perspektiv har de svenska offentliga 
finanserna länge stuckit ut som starka. Saldot bottnade på 
-3 procent av BNP 2020 trots insatserna under pandemi-
krisen. Det är en siffra som en del länder i Europa kämpar 
med att nå i goda tider. Den svenska statsskulden nådde 
inte ens över 40 procent av BNP vilket är knappt hälften 
av den genomsnittliga nivån i EU. Sedan den initiala 
chocken har styrkan i återhämtningen överraskat rejält. 
Utfallet för statens saldo visade på ett överskott på 78 
miljarder kronor för helåret 2021 (1,5 procent av BNP), 
hela 55 miljarder kronor bättre än Riksgäldens bara 3 
månader gamla prognos. Skatteintäkter har varit starkare 
men lägre utgifter och stora inkomster från de höga 
energipriserna (främst i form av överföringsavgifter) är 
viktigast. Även om tillväxten bromsar in under inledningen 
av året och politiken fortsätter tillföra ytterligare 
stimulanser, ligger de flesta positiva krafterna kvar. 
Utrymmet för positiva överraskningar är mer begränsat 
framöver men det offentliga saldot, som för närvarande 
skiljer sig mycket från statens på grund av bl a 
återbetalningar från Riksbanken och krispolitik, går över 
nollstrecket redan i år och stiger till ca 1 procent av BNP 
2023. Statsskulden går under 20 procent av BNP i år och 
den offentliga skulden under 30 procent av BNP 2023.  

Svårstyrd riksdag, krispengar och valfläsk. Förra året 
var politiskt turbulent med statsministeromröstningar, ny 
regering utan Miljöpartiet och en seger för oppositionens 
budgetförslag. Det är tydligt att den politiska 
temperaturen skruvats upp inför valet i september, bl a 
med alltmer kritik mot regeringens krishantering och de 
senaste restriktionerna och pandemilagens vara eller icke 
vara. Tanken att ersätta hushållen för en del av de ökade 
elkostnaderna är de flesta med på, men oppositionen 
missar inget tillfälle att påpeka att de skulle gjort det 
bättre och regeringens förslag kan blir besvärligt att få 
igenom riksdagen. Regeringen ar i början av året 
presenterat 18 miljarder i pandemistöd och 6 miljarder i 
energirelaterade åtgärder. Mer lär komma i samband med 
vårpropositionen men det splittrade politiska läget kan 
göra det svårt för regeringen att få stöd för sina förslag. 
Det gäller även det löfte som gavs till Vänsterpartiet om 
ett nytt bidrag i pensionssystemet i utbyte mot partiets 
stöd i statsministeromröstningen.  
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Norge 

Stigande pris- och lönetryck 
i inhemsk ekonomi 
 

Ökad spridning av covid-19 och nya nationella 
restriktioner sänker tillväxten i fastlandsekonomin i 
början av 2022, men aktiviteten återhämtar sig i vår. 
Högt resursutnyttjande, stram arbetsmarknad med 
växande matchningsproblem och externa prisimpulser 
sätter tryck upp på priser och löner. Norges Bank 
fortsätter med sina räntehöjningar för att stabilisera 
inflationen nära målet. I kombination med en stramare 
finanspolitik kommer detta att bromsa fastlands-
tillväxten till en mer trendlik takt under 2023.  

Ny våg av covid-19 tynger BNP i årets början 
Fastlandsekonomin har återhämtat sig helt från 
pandemin. Fastlands-BNP växte med 2,6 procent under 
tredje kvartalet till en nivå 1,8 procent över nivån före 
pandemin. Tillväxten stöddes av återöppningen av 
samhället som slutfördes i september. Som svar på en ny 
våg av covid-19-infektioner i november, följt av ett 
utbrott av omikron-varianten i december, återinförde 
regeringen nationella restriktioner i mitten av december. 
Detta innebar en nedstängning av delar av tjänstesektorn, 
vilket kommer att sänka fastlands-BNP i december och 
januari. Vi förutspår en nedgång mot slutet av förra året 
och under loppet av kvartal 1 2022 med 1,3 respektive -
0,3 procent.

 
Sedan Omikron blivit dominerande i Norge trendar antalet 
sjukhusinläggningar lägre. Detta möjliggjorde för 
regeringen att lätta på några av de nationella 
restriktionerna i mitten av januari, medan åtgärder som 
involverar social kontakt kommer att finnas kvar längre. 
Detta bör underlätta en återhämtning i aktiviteten under 

våren och de breda konturerna i prognosbilden från 
novembers Nordic Outlook-står sig. Fastlands-BNP växer 
med 3,7 procent 2022 (tidigare prognos 3,9 procent), 
medan högre räntor och ett normaliserat konsumtions-
mönster bromsar tillväxten till 1,6 procent 2023. 
Tillväxten i total BNP stiger från 3,9 procent 2021 till 4,0 
procent 2022 innan den dämpas till 2,5 procent 2023.  

Finanspolitisk åtstramning försenas. Återinförandet av 
begränsningar ledde till att regeringen också återinförde 
olika skattelättnader samt införde ett lönestödssystem 
för företag som ett alternativ till uppsägningar. Dessutom 
introducerades stödåtgärder för hushållen för att lindra 
en del av de ökade elkostnaderna i december och som 
avslutas i mars. Användningen av oljeintäkter, som andel 
av Statens pensionsfond utland, väntas öka till 2,9 från 
2,6 procent i den nya regeringens ändrade budget. De 
finanspolitiska lättnaderna väntas fasas ut senare i år, 
vilket leder till en finanspolitisk åtstramning 2023. 

Nyckeldata 
Årlig procentuell förändring 

 2020 2021 2022 2023 

BNP -0,7 3,9 4,0 2,5 

Fastland-BNP -2,3 3,9 3,7 1,6 

AKU-arbetslöshet* 4,6 4,3 3,9 3,7 

Löner 3,1 3,1 3,5 3,6 

KPI-ATE-inflation 3,0 1,7 1,8 2,0 

Styrränta, % 0,00 0,50 1,50 1,75 

*Procent av arbetskraften. Källa: Macrobond, SEB 

Tillfällig nedgång i privat konsumtion 
Återhämtningen i fastlands-BNP 2021 har drivits av en 
kraftig tillväxt i privat konsumtion, som fram till november 
hade ökat med 9,9 procent. Uppgången har letts av en 
rejäl uppgång i konsumtionen av tjänster, medan 
varukonsumtionen dämpats av ett stort fall i inköpen av 
fordon. En fortsatt normalisering av konsumtionsmönstret 
är sannolik, även om den delvisa nedstängningen av 
tjänstesektorn tillfälligt stoppar processen i början av 
2022. Den privata konsumtionen sänks också på kort sikt 
genom en press på hushållens disponibla inkomster från 
de historiskt höga elpriserna. Finanspolitiska lättnader 
och stigande löneökningar bör understödja hushållens 
inkomster och – i kombination med rikliga finansiella 
buffertar – bidra till att konsumtionen återhämtar sig 
under våren. Även om vi har sänkt vår prognos för 2022 
till en ökning med 6,6 procent så kommer privat 
konsumtion att förbli den främsta tillväxtmotorn. Högre 
räntor dämpar konsumtionstillväxten till 3,6 procent 
2023. 
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Utbudshinder slår mot näringslivets aktivitet 
Sentimentet i tillverkningsindustrin har dämpats från höga 
nivåer i takt med att leveransproblem och bristen på 
insatsvaror och kvalificerad arbetskraft har intensifierats. 
Orderingången är fortsatt god, men produktionen släpar 
efter och ligger under nivån före pandemin. Kapacitets-
utnyttjandet är ändå högt och kommer att driva på 
företagens investeringar under kommande år. Bostads-
investeringarna väntas också återhämta sig, även om 
uppgången bromsas av markant högre byggkostnader 
och långsammare bostadsprishöjningar. Vår prognos är 
att privata investeringar i fastlandsekonomin lyfter 
tillväxten med nästan 0,5 procent 2022 och 2023. 
Bruttoinvesteringarnas bidrag till total BNP kommer att 
dämpas av ett fall i oljerelaterade investeringar 2022. 
Bristen på nya stora utvecklingsprojekt väger upp för 
stödet från skattesubventioner och höga olje- och 
gaspriser. Efter en ackumulerad nedgång på 6,0 procent 
2021–2022 förväntas en cyklisk vändning 2023 då 
oljeinvesteringarna beräknas öka med 10,0 procent. 

Det inhemska pris- och lönetrycket ökar 
Arbetsmarknaden förbättrades kraftigt under 2021, men 
nya nationella restriktioner fick registrerad vecko-
arbetslöshet att stiga under de sista veckorna ifjol. Upp-
gången på 0,5 procentenheter till 2,7 procent var mindre 
än befarat och signalerar att lönestödssystemet hjälpt till 
att bromsa ökningen i arbetslösheten. Registrerad arbets-
löshet väntas återgå till nivåerna före pandemin i slutet av 
2022 och var kvar nära 2 procent 2023. Ett historiskt 
högt antal lediga jobb och företagens anställningsplaner 
pekar båda mot en fortsatt stark sysselsättningstillväxt 
framöver. Det är dock skillnader mellan sektorer. 
Arbetsgivare som är beroende av utländsk arbetskraft 
och teknisk eller digital kompetens kämpar med tillgången 
på arbetskraft. Växande obalanser och högt 
resursutnyttjande sätter press upp på lönerna. 

Lönerna steg cirka 3,1 procent 2021, vilket resulterade i 
en negativ reallöneutveckling. Fackföreningarna kommer 
att söka kompensation i årets förhandlingar. KPI-
inflationen väntas förbli hög och företagens lönsamhet 
har ökat, vilket ger fackföreningar en stark position. 
Lönekraven inom offentlig sektor, särskilt hälso- och 
sjukvården, kommer att vara starka. Sammantaget tror vi 
att löneökningarna accelererar till 3,5 respektive 3,6 
procent under 2022 respektive 2023. 

KPI-ATE (KPI exklusive skatter och energi) ökade till 
1,8 procent i december, medan Norges Bank hade räknat 
med en oförändrad inflation på 1,3 procent. Ovanligt små 
säsongsmässiga nedgångar i priser på livsmedel var den 
viktigaste förklaringen. Även om livsmedelspriser är 
volatila kommer dessa priser att normaliseras efter 

fjolårets stora nedgångar. Detta blir en viktig drivkraft 
bakom den förväntade ökningen i underliggande inflation. 
Högre priser internationellt väntas också sätta press upp 
på varupriserna, samtidigt som en något starkare 
kronekurs verkar i motsatt riktning. Stark inhemsk 
efterfrågan och stigande löner tyder på en stigande trend 
för kärninflationen. Vi förväntar oss att KPI-ATE-
inflationen ligger något över 2 procent i slutet av 2022 
och stabiliseras nära målet om ”nära 2 procent” 2023.

 
Kraftigt högre elpriser tryckte upp KPI-inflationen till 5,3 
procent i december. Inflationen skulle ha varit 1,5 
procentenheter högre utan regeringens stöd till hushållen. 
Subventionen kommer att utökas under första kvartalet. I 
kombination med lägre elpriser senare under våren och 
sommaren kommer detta att sänka inflationen avsevärt. 
KPI-inflationen kommer att vara markant lägre än KPI-
JAE under andra halvåret 2022 och 2023. 

Norges Bank kör på med räntehöjningar 
Norges Bank anses inte ha hamnat på efterkälken, 
eftersom kärninflationen bara nyligen börjat stiga och 
räntehöjningar påbörjades redan i september förra året. 
Uppgången i inflationen materialiserar sig ändå snabbare 
än tänkt och oron för bestående hög inflation kan inte 
avfärdas. Efter att ha höjt styrräntan i både september 
och december 2021 till 0,50 procent tror Norges Bank att 
ytterligare räntehöjningar är nödvändiga för att 
stabilisera inflationen nära målet över tid. Den kortsiktiga 
nedgången i den ekonomiska aktiviteten förväntas vara 
tillfällig och centralbanken räknar med att produktions-
gapet kommer att växa med start i vår och förbli positivt 
under de närmaste åren. Ytterligare räntehöjningar för att 
nå en neutral inriktning på penningpolitiken är därför 
motiverade. Norges Bank har signalerat ännu en ränte-
höjning i mars följt av ytterligare två i år, och att styr-
räntan når 1,75 procent i slutet av 2024. Vi håller fast vid 
vår prognos om fyra höjningar i år följt av en sista höjning 
till 1,75 procent 2023. Utsikterna för penningpolitiken 
bör inte bli väsentligt annorlunda, oavsett vem som 
efterträder Øystein Olsen som Norges Banks chef i mars.  



Nordic Outlook Februari 2022   
 
 

46  
 

Danmark 

Vinterpaus 

 

En blygsam nedgång i BNP under vintern får liten 
inverkan på den övergripande tillväxttrenden i 
ekonomin. Konsumtionen är fortfarande den viktigaste 
tillväxtfaktorn, stödd av stabila kreditvillkor och en 
hög sparkvot för hushållen. Efter en kort paus räknar 
vi med att arbetsmarknaden förbättras igen och når 
full sysselsättning 2023. Gällande kronan är vårt 
grundtips ytterligare interventioner från Danmarks 
Nationalbank men ingen räntesänkning 2022. 
 

Kortvarigt farthinder. BNP-tillväxten under tredje 
kvartalet 2021 landade på 1,1 procent jämfört med 
kvartalet innan. Den höga osäkerheten i kvartals-
statistiken bekräftades av att det var 0,9 procent lägre än 
vad BNP-indikatorn antydde. Återinförandet av vissa 
restriktioner i december kommer sannolikt att leda till en 
blygsam nedgång i BNP under vintern. Den övergripande 
tillväxttrenden är intakt men vi väntar oss ett kortare 
bakslag under kvartal 4 och kvartal 1 följt av en 
återhämtning under kvartal 2. BNP-prognosen för 2021 
sänks från 5,0 till 4,0 procent och för 2022 från 3,5 till 
3,3 procent. 2023 behålls oförändrat på 3,0 procent.  

Nyckeldata 
Årlig procentuell förändring 

 2020 2021 2022 2023 

BNP -2,1 4,0 3,3 3,0 

KPI 0,4 1,9 3,2 2,1 

Löner 1,9 2,5 3,3 3,7 

Offentligt saldo* -3,0 0,5 2,0 4,0 

Offentlig skuld* 44,0 40,0 36,0 32,0 

Bytesbalans* 7,5 7,5 7,5 7,0 

Styrränta (CD rate),% -0,50 -0,60 -0,60 -0,35 

*% av BNP. Källa: Statistics Denmark, DØRS, SEB 

Stöttande kreditvillkor, lättnader i restriktionerna. Vi 
gör flera antaganden när vi tittar på tillväxtfaktorer under 
2022. Vi väntar oss att restriktioner tas bort ganska 
snabbt under första kvartalet. Samtidigt är de finansiella 
förhållandena mer gynnsamma för tillväxt. Företagen ser 
både lättare kreditvillkor och stigande efterfrågan på lån. 
Samtidigt har hushållens kreditefterfrågan blivit positiv 

stigit igen efter två års uppehåll med stabila kreditvillkor. 
Finanspolitiken kommer implicit att bli stramare på grund 
av att tillfälliga pandemiåtgärder löper ut, men den aktiva 
åtstramningen 2022 kommer att vara minimal. 

Fler goda förutsättningar stöttar konsumtionen. Vi 
väntar oss sammantaget att konsumtionen fortsätter att 
växa kraftigt. Konsumentförtroendet stabiliserades i 
december efter tre månaders nedgång och vi förväntar 
oss en fortsatt återhämtning när väl restriktionerna tas 
bort. Reala disponibla inkomster har drabbats av stigande 
inflation och högre energipriser är en risk. En bred 
majoritet i parlamentet planerar dock att ge de som 
drabbas värst en inkomstförstärkning. Vi räknar med att 
inflationen avtar 2022, så reallönerna kommer att börja 
stiga igen. Sparkvoten ligger fortfarande över 10 procent, 
nära historiska toppar. Hushållens balansräkningar 
fortsätter att få stöd av en tvåsiffrig bostadsprisuppgång. 

Arbetslöshetsnedgången pausar under vintern. Arbets-
lösheten har stigit de senaste månaderna, troligen på 
grund av implementeringen av restriktioner som främst 
påverkar tjänstesektorn. Men vi väntar oss att arbets-
marknaden förbättras igen i takt med att restriktionerna 
lättar. Danmark kommer att uppnå full sysselsättning 
2023 och arbetslösheten når sin lägsta nivå sedan 2008. 
Konsumentprisinflationen har ökat betydligt mindre än i 
euroområdet, en skillnad på nära 2 procentenheter. Detta 
kommer att begränsa trycket uppåt på lönerna. Vår 
prognos för löneinflationen är oförändrad sedan senast 
och den når 3,7 procent 2023.  

 

Ytterligare valutainterventioner förväntas. Danmarks 
Nationalbank ingrep och sålde i slutet av året 50 miljarder 
DKK för att kompensera för fortsatt apprecieringstryck 
efter räntesänkningen med 10 punkter.  Ingen ytterligare 
räntesänkning väntas 2022. När TLTRO-upplåningen 
börjar avvecklas i euroområdet, lättar trycket på DKK, 
förutsatt att penningmarknadsräntorna stiger i 
euroområdet. Det finns dock en risk att kortsiktigt tryck 
på DKK tvingar den danska centralbanken att agera. 
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Finland 

Outnyttjad potential 

 

Trots starka data verkar ekonomin på vissa områden 
visa återhållsamhet. En stor uppgång i hushållens 
inkomster ledde bara till en måttlig uppgång i 
konsumtionen under tredje kvartalet 2021, samtidigt 
som investeringarna har minskat. Det finns dock 
tecken på åtminstone en partiell vändning. Vi räknar 
med att BNP växer med 3,0 procent 2022, följt av en 
måttlig ökning på 1,6 procent 2023. 

Hushållen tar det säkra före det osäkra. Även om 
detaljhandeln har ökat med 4-5 procent i årstakt finns det 
mer utrymme för hushållens konsumtion att växa. Under 
tredje kvartalet 2021 ökade konsumtionen med måttliga 
3 procent i årstakt; fortfarande ligger man förkrisnivån 
2019. Samtidigt har lönerna ökad snabbare än de gjort på 
nästan ett årtionde. Arbetslösheten har därtill fallit sam-
tidigt som sysselsättningen har ökat och är nära topp-
nivån från 2019. Förbättringen på arbetsmarknaden 
väntas också fortsätta och nästa år väntar vi oss att 
arbetslösheten sjunker till 6,5 procent. Lönerna väntas 
öka med 2,5 respektive 2,2 procent 2022 och 2023.  

Hushållens konsumtionen växlar upp. Både hushållens 
och detaljhandelns framtidstro dök i slutet av 2021 när 
smittspridningen ökade. Tjänstebranscherna har dock sett 
fortsatt positivt på läget och försäljningen närmar sig nu 
nivån innan pandemin. Detta gäller även för bostads- och 
restaurangtjänster. Förra året gjorde invånarna ännu 
färre semesterresor utomlands än 2020 och spenderade 
åtminstone delvis dessa pengar på hemmaplan istället. Vi 
räknar med att hushållens konsumtion stärks de närmaste 
kvartalen och totalt växer med 3,5 procent 2022. 

Inflationen får bara en begränsad effekt på tillväxten. 
Det är ingen överraskning att vi har tvingats justera vår 
inflationsprognos uppåt, men mindre än i många andra 
ekonomier. Trots att Finland har ett av de kallaste 
klimaten bland EU-länderna är energikostnadernas andel 
av KPI på ungefär samma nivå som i Frankrike eller 
Italien. Detta beror på en relativt hög generell levnads-
standard. Inflationstakten nådde troligen sin topp redan i 
november och för helåret 2022 räknar vi med att den 

stannar vid 2,4 procent; långt under genomsnittet i 
euroområdet. 

Investeringarna på väg att öka. Efter en hausseartad vår 
och sommar har antalet nya bygglov börjat minska. Det 
finns dock en stor stock av bostäder som ska byggas och 
2022 kommer efterfrågan på byggtjänster att vara stor. 
Även näringslivet har fått tillbaka framtidstron och en våg 
av nyutlåning indikerar att företagsinvesteringarna växlar 
upp. Vi förväntar oss en stark investeringsuppgång på 3,8 
procent 2022, följt av en tillväxt på 1,5 procent 2023. 

 

Bra läge för exporten. År 2021 hölls importtillväxten i 
schack samtidigt som exporten ökade avsevärt. Framåt-
blickande indikatorer, som höga industrisentiment och 
rekordhög orderingång, signalerar att exportökningen 
kommer att fortsätta under 2022, med en genomsnittlig 
ökningstakt på 5,6 procent. 

Fast i underskott. Statens skatteintäkter förbättras, men 
utgifterna fortsätter att överstiga intäkterna. Pandemin 
tynger sjukvårdskostnaderna samtidigt som den 
geopolitiska situationen tvingar regeringen att lägga mer 
pengar på försvaret. Det innebär att budgeten kommer 
att fortsätta visa underskott under prognosperioden. 
Efter en nedgång 2022 kommer den offentliga skulden 
att öka till 67,5 procent av BNP 2023. 

Nyckeltal 
Årlig procentuell förändring 

 2020 2021 2022 2023 

BNP -2.8 3.5 3.0 1.6 

Hushållens konsumtion -4.7 2.8 3.5 1.7 

Export -6.8 4.5 5.6 3.8 

Arbetslöshet* 7.8 7.6 6.8 6.5 

Löner 1.8 2.4 2.5 2.2 

Inflation 0.3 2.1 2.4 1.8 

Offentligt saldo** -5.5 -3.3 -2.5 -2.0 

*% av arbetskraften **% av BNP. Källa: Eurostat, SEB 
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Baltikum 
 
 
 
 

 

Litauen | sid 49   Lettland | sid 50  

Efter den snabba återhämtningen 2021 
mattas nu BNP-uppgången.  En stram 
arbetsmarknaden gör att lönerna fortsätt 
stiger i snabb takt. Hög inflation och 
stigande geopolitisk spänning skapar   
betydande utmaningar. 

  Efter en svag inledning av 2022 växlar 
tillväxten upp trots hög inflation.  Arbets-
marknaden förbättras och lönetillväxten 
förblir hög. Byggandet stimuleras av EU-
bidrag samtidigt som parlamentsvalet i 
höst borgar för betydande stimulanser. 

 

Estland | sid 51     

Tvåsiffrig inflationstakt bidrar till att 
tillväxten nu mattas när den positiva 
kraften från höga pensionsutbetalningar 
neutraliseras av stigande levnadskost-
nader. På längre sikt blir bristen på 
arbetskraft ett allt större problem.    

    

 
 

 
 
 



Nordic Outlook Februari 2021  

 

 49 
 

Litauen 

Tillväxten avtar under 2022 

 

Trots oväntad motvind blev 2021 ett starkt år för eko-
nomin. Under 2022 bromsar BNP-tillväxten in och när-
mar sig den potentiella nivån. En stram arbetsmarknad 
bidrar till fortsatt snabb lönetillväxt. Inflationen är re-
dan på tvåsiffriga nivåer och toppen är ännu inte nådd. 
Den höga inflationen tar ut sin rätt på hushållens kon-
sumtion i år. Kinas press på Litauen kan leda till större 
problem för industriföretagens värdekedjor. Huspri-
serna väntas stiga i långsammare takt. 

Den ekonomiska tillväxten blir svagare 2022. En lång-
sammare ökning av hushållens konsumtion samt export 
bidrar till att BNP-tillväxten bromsar in från 4,9 procent 
2021 till 3,5 procent i år och 3,3 procent 2023. De stör-
sta nedåtriskerna kommer från politiska spänningar med 
Kina och Belarus samt en långvarig period med hög infla-
tion. Vi antar att uppgången i nya covidfall har en begrän-
sad inverkan på första kvartalets ekonomiska tillväxt. 

Nyckeldata 
Årlig procentuell förändring 

 2020 2021 2022 2023 

BNP -0,1 4,9 3,5 3,3 

Hushållens konsumtion -2,1 6,7 4,0 3,7 

Export 0,4 12,7 4,4 4,3 

Arbetslöshet* 8,5 7,0 6,4 6,1 

Löner 10,1 10,1 9,1 7,0 

HIKP 1,1 4,6 7,2 1,8 

Offentlig sektors saldo** -7,2 -2,3 -2,4 -0,9 

*% av arbetskraften **% av BNP. Källa: Eurostat, SEB 

Tvåsiffrig inflation första kvartalet. Den totala inflatio-
nen var 10,7 procent i december medan kärninflationen 
uppgick till 6,4 procent. Snabbt stigande energi- och livs-
medelspriser var två drivkrafter. Därtill bidrog en stark 
efterfrågan från konsumenter till att återförsäljare och 
tjänsteleverantörer i större utsträckning kunde överföra 
högre kostnader på kunder med stigande kärninflation 
som följd. Konsumentförtroendet förblev stabilt men vän-
tas sjunka under första kvartalet 2022 på grund av den 
höga inflationen. Regeringen satte ett tak för ökningen på 

el- och naturgaspriser för hushåll men avstår från andra 
åtgärder för att minska inflationen. Vi reviderar upp vår 
inflationsprognos till 7,2 procent 2022 men sänker den till 
1,8 procent 2023 p g a framtida lägre energipriser. 

Arbetslösheten sjunker till nivån före pandemin. Ande-
len företag som uppger brist på arbetskraft är fortfarande 
historiskt hög och vakansgraden är nära 2007 års nivå. Vi 
tror att det finns en potential för att sysselsättningsgraden 
fortsätter att öka även över förpandeminivån. En stram 
arbetsmarknad – och en kraftig höjning av minimilönen – 
bidrar till att medellönen 2022 stiger med ca 9,1 procent. 

Försiktiga utsikter för industrin efter oväntat starkt år. 
Kapacitetsutnyttjandet låg kvar på en rekordhög nivå och 
orderböckerna var fortsatt mycket solida i början av året. 
Oron för den kraftiga ökningen av energipriserna och till-
gången på komponenter från Kina växer dock snabbt. Ki-
na är en mindre viktig destination för litauisk varuexport 
men utgör en viktig del av importen. 

Förhållandet till Belarus fortfarande ansträngt. I decem-
ber förra året var regeringen nära att avgå p g a fortsatt 
transitering av belarusisk kaliumkloridgödsel. Regeringen 
vill avsluta transiten den 1 februari. Svaret från Belarus är 
mycket oförutsägbart och kan leda till större ekonomiska 
spänningar. Dessutom kommer slutbestämmelserna i mo-
bilitetspaketet att träda i kraft i februari och öka pressen 
på transportsektorn ytterligare. Svagare exporttillväxt 
och höga råvarupriser kommer att ha en negativ inverkan 
på bytesbalansen 2022. 

 

Bostadsprisuppgången väntas mattas något efter pris-
ökningar på nästan 20 procent 2021. Vi antar att den se-
naste tidens uppgång i inflation, lägre sparande och stigan-
de huspriser tillfälligt kommer att dämpa efterfrågan från 
förstagångsköpare. Priserna kommer dock att fortsätta 
stöttas av historiskt höga bostadsprisförväntningar och 
långsam tillväxt i utbudet. 
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Lettland 

Stabil uppgång i BNP trots 
omikron och hög inflation 
 

Vi räknar med att BNP 2022 följer ett liknande möns-
ter som 2021. Efter en svag start breddas och stärks 
tillväxten men mattas något vid årsslutet. BNP ökar 
med 4,6 procent i år och 3,8 procent 2023. Hög infla-
tion bromsar tillväxtens positiva drivkrafter. Även om 

lönetillväxten blir högre än inflationen är ekonomisk 
ojämlikhet ett växande problem. Vid årets slut faller 
arbetslösheten till förpandeminivåer. Höstens parla-
mentsval bidrar till att regeringen levererar generösa 
finanspolitiska stimulanser. 

Motvind dominerar i början av 2022. Som väntat avtog 
aktiviteten i slutet av 2021. Ekonomin kämpar på fram till 
våren då risken för infektioner minskar och restriktioner 
hävs. Trots förebyggande åtgärder kan viruset fortfaran-
de leda till hårdare restriktioner. I oktober och november 
2021 sjönk detaljhandelsförsäljningen med nästan 6 pro-
cent men återhämtade sig i december. Under inledningen 
av 2022 hämmas konsumtionen av svagt förtroende, hö-
ga energiräkningar och pandemirelaterade restriktioner. 
Tillverkning och export är starka drivkrafter även om till-
växttakten sannolikt kommer att dämpas. En snabb pris-
uppgång håller igång exporttillväxten. I november ökade 
varuexporten med 30,7 procent på årsbasis. När inflatio-
nen planar ut följer exporttillväxten med. Ihållande restrik-
tioner gör att turism och liknande industrier drabbas. 
Samordningen av vaccinationen blir en utmaning då dess 
framgång eller kan få stor inverkan på ekonomin. 

Nyckeldata 

Årlig procentuell förändring 

 2020 2021 2022 2023 

BNP -3,6 4,5 4,6 3,8 

Hushållens konsumtion -10,0 5,4 5,5 4,7 

Export -2,7 6,5 4,8 4,0 

Arbetslöshet* 8,1 7,5 6,7 6,2 

Löner 6,2 10,0 8,3 8,0 

HIKP 0,1 3,3 6,5 2,4 

Offentligt saldo** -4,5 -9,0 -5,1 -3,9 

*% av arbetskraften **% av BNP. Källa: Statistics Latvia, SEB 

Tillväxtdrivande investeringar. Byggandet framstår som 
en av de kritiska sektorerna för tillväxten. EU-medel och 

projekt som Rail Baltica gynnar investeringar. Vi bedömer 
att BNP stiger med 4,6 procent i år och 3,8 procent 2023. 

Högre priser pressar hushållen. I december nådde infla-
tionen 7,9 procent. De viktigaste drivkrafterna var bo-
stadsrelaterade varor och tjänster, transporter och livs-
medel som sammantaget stod för 6 procentenheter av 
den totala inflationen på nästan 8 procent. Prishöjningar 
för dessa grupper kommer att leda till stora problem för 
flertalet hushåll under 2022. Därtill blir prishöjningarna 
sannolikt en politisk fråga inför höstens parlamentsval. 
Inflationen blir 6,5 procent i år, den högsta nivån sedan 
2011, men sjunker till 2,4 procent 2023. 

Bättre arbetsmarknad men ökande bristtal. I november 
steg arbetslösheten 0,4 procentenheter till 7,1 procent. 
En ny nedgång inleds under andra kvartalet och arbetslös-
heten ligger redan nära förpandeminivåer. Antalet lediga 
jobb ökade med 12,3 procent under tredje kvartalet förra 
året men bristen på tillfälligt anställda tycks inte vara rik-
tigt så kritisk som befarat. Vår finanschefsundersökning 
visar att risker förknippade med covid-19 fortfarande an-
ses vara de mest relevanta med bristen på kvalificerad ar-
betskraft på andra plats. Stabiliteten på arbetsmarkna-
den har till stor del lyckats upprätthållas genom statsstöd. 

Stram arbetsmarknad höjer lönerna. Den genomsnittliga 
bruttolönen för heltidsarbete steg med 10,4 procent på 
årsbasis under tredje kvartalet 2021. Den stramare ar-
betsmarknaden pressar upp lönerna. Lönestrukturerna 
har påverkats av pandemin i den meningen att antalet 
hög- och låglöntagare båda har ökat vilket förvärrat 
ojämlikhetsproblematiken. Lönegapet förväntas öka 
framöver. Vår prognos tyder på att lönetillväxten kom-
mer att stiga med 8-8,5 procent kommande år. 

 

Parlamentsvalet närmar sig. Statens budgetunderskott 
ökade 2021 men kommer åter att minska 2022, även om 
nya pandemirelaterade restriktioner skapar motvind. Med 
parlamentsvalet framför oss väntas regeringen ge gene-
rösa stöd till ekonomin i ett försök att neutralisera 
populistiska strömningar.  
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Estland 

Tvåsiffrig inflation sänker 
tillväxten 
 

Covid-19 är inte längre det största problemet för 
ekonomin när prisökningstakten nått tvåsiffriga tal. 
Inflationen kommer att ligga kvar mycket högt under 
början av 2022 och urholkar hushållens inkomster. 
Men när uppgången i energipriserna avtar och högre 
löneökningar består kan hushållens konsumtion öka. Vi 
har sänkt vår BNP-prognos för 2022 från 3,8 procent 
till 3,2 procent. År 2023 växer ekonomin med 3,0 
procent. 

Stigande priser hämmar tillväxten. Euroområdets 
genomsnittliga inflation nådde 5 procent i december men 
estniska hushåll fick stå ut med en prisuppgång på 12 
procent, vilket var ett nytt rekord. För många hushåll har 
uppvärmningskostnaderna nästan fördubblats och 
elräkningen fyrdubblats. Utsikterna för de kommande 
månaderna är ännu värre, eftersom höga energipriser 
kommer att bestå, och nu stiger även priserna för många 
andra varor inklusive livsmedel på grund av andrahands-
effekter från höga energipriser. Inflationstakten faller 
tillbaka till ensiffriga tal i vår och återgår till mer normala 
nivåer under andra halvåret 2022, vilket ger en årlig 
ökning på 6,5 procent. 

Inflationen pressar upp lönerna. Frågan om en pris-
lönespiral kommer blir mer än teoretisk i Estland. 
Arbetsmarknaden är mycket stram och förhandlings-
styrkan ligger helt klart på de anställdas sida. Höga 
löneförväntningar har dock inte avskräckt arbetsgivare, 
som är mer villiga än någonsin att nyanställa. Inom vissa 
sektorer som tillverkningsindustrin har sysselsättnings-
förväntningarna klättrat till den högsta nivån som någon-
sin registrerats. Arbetslösheten har sjunkit mycket 
snabbare än väntat och landar som årsgenomsnitt på 5,3 
procent i år. Den nuvarande höga inflationen sätter spår i 
löneförhandlingarna som äger rum i början av 2022 och vi 
väntar oss löneökningar på 8,7 procent 2022. 

Hushållens höga efterfrågan består. Hittills har 
hushållen varit förvånansvärt immuna mot stigande 
priser. I november 2021 steg detaljhandeln med 14 
procent i fasta priser. Högre löner förklarar en del, men 
ett bidrag på 1 miljard euro från avvecklingen av den 
andra pensionspelaren bidrar minst lika mycket. Utflöden 

från pensionsfonderna kommer att fortsätta under 2022 
och får betydande effekt på tillväxten. Men inte ens ett 
inflöde till hushållen i denna storleksordning kan 
kompensera för uppgången i levnadskostnader. Vi har 
därmed sänkt vår prognos för tillväxten för hushållens 
konsumtionen 2022 från 3,8 procent till 3,3 procent. 

Hög efterfrågan, begränsat utbud. De till synes 
euforiska nivåerna i index för tillverkningsindustrins 
tillförsikt syns inte fullt ut i produktionssiffror. Under 
fjärde kvartalet 2021 bedömer vi att produktionen i 
industrin steg med cirka 5 procent; en stark om än inte 
exceptionell uppgång. Bristen på insatsvaror är ett stort 
problem, men en ännu större tillväxtbegränsning är brist 
på arbetskraft. På grund av strikta regler för att anställa 
utländsk arbetskraft finns det inga snabba lösningar. 
Trots begränsningar i produktionen kommer en stark 
internationell efterfrågan att lyfta exporten med 6,0 
procent i år. Ett visst tillväxtstöd kan så småningom 
väntas från stigande investeringsaptit. På grund av höga 
jämförelsetal 2021 ökar investeringarna 2022 med 
endast 0,5 procent, följt av en 4-procentig uppgång 2023. 

 

Skatteintäkterna var rejält underskattade och bidrog till 
att det offentliga saldot 2021 landade på endast -3 
procent av BNP. Även om underskotten består 2022-
2023, väntas de nu bli mindre än 2 procent per år. 

Nyckeltal 
Årlig procentuell förändring 

 2020 2021 2022 2023 

BNP -3,0 8,2 3,2 3,0 

Hushållens konsumtion -2,5 7,2 3,2 3,6 

Export -5,0 15,4 6,0 5,0 

Arbetslöshet* 6,8 6,4 5,3 4,8 

Löner 2,9 7,1 8,7 7,0 

Inflation -0,6 4,5 6,5 2,8 

Offentligt saldo** -5,6 -3,2 -1,8 -1,0 

*% av arbetskraften **% av BNP. Källa: Eurostat, SEB 
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Globala nyckeltal 
Årlig procentuell förändring 
      
  2020 2021 2022 2023 
BNP OECD  -4,6 5,2 3,7 2,4 
BNP världen (PPP)  -3,3 5,8 4,1 3,6 
KPI OECD  1,4 3,7 4,4 2,6 
Oljepris, Brent (USD/fat)  43 71 77,5 60 
 
 

USA 
Årlig procentuell förändring 
 Nivå 2020,     
 mdr USD 2020 2021 2022 2023 
BNP 20 894 -3,4 5,6 3,5 2,1 
Privat konsumtion 14 048 -3,8 8,0 2,6 2,0 
Offentlig konsumtion 3 078 2,0 1,2 0,8 1,2 
Bruttoinvesteringar 4 479 -2,0 6,2 3,4 3,3 
Lagerbidrag i % av BNP -60 -0,6 -0,2 0,8 -0,1 
Export 2 123 -13,6 3,7 5,1 4,8 
Import 2 775 -8,9 13,0 3,7 3,5 
      
Arbetslöshet (%)  8,1 5,4 3,6 3,4 
KPI  1,3 4,7 5,5 3,2 
Kärn-KPI  1,7 3,6 5,1 3,2 
Hushållens sparkvot (%)  16,6 13,0 6,0 5,7 
Finansiellt sparande, offentlig sektor, % av BNP  -14,9 -11,0 -7,3 -5,2 
Bruttoskuld, offentlig sektor, % av BNP  134 135 133 133 
 
 

Euroområdet 
Årlig procentuell förändring 
 Nivå 2020,     
 mdr EUR 2020 2021 2022 2023 
BNP 11 400 -6,4 5,3 4,0 2,9 
Privat konsumtion 5 902 -7,9 4,2 4,0 3,1 
Offentlig konsumtion 2 574 1,3 3,5 1,0 1,0 
Bruttoinvesteringar 2 495 -7,0 5,2 4,3 4,0 
Lagerbidrag i % av BNP 0 -0,5 0,2 0,1 0,0 
Export 5 173 -9,1 9,0 6,0 4,0 
Import 4 749 -9,1 7,5 5,0 4,0 
      
Arbetslöshet (%)  7,9 7,7 7,1 7,0 
KPI  0,3 2,6 3,7 1,3 
Kärn-KPI  0,7 1,5 2,2 1,9 
Hushållens sparkvot (%)  19,5 17,8 14,2 13,4 
Finansiellt sparande, offentlig sektor, % av BNP  -7,2 -6,3 -3,6 -3,0 
Bruttoskuld, offentlig sektor, % av BNP  97,3 100,6 98,7 98,1 
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Övriga stora ekonomier 
Årlig procentuell förändring 
  2020 2021 2022 2023 
BNP      
Storbritannien  -9,4 7,2 4,5 2,9 
Japan  -4,6 2,0 3,2 1,2 
Tyskland  -4,6 2,8 4,0 3,4 
Frankrike  -7,9 6,8 4,1 2,4 
Italien  -8,9 6,4 4,7 2,4 
Kina  2,2 8,1 5,2 5,4 
Indien  -7,1 8,6 6,1 6,2 
Brasilien  -3,9 4,8 0,9 2,2 
Ryssland  -2,7 4,3 2,8 2,0 
Polen  -2,5 5,2 4,7 4,0 
      
Inflation      
Storbritannien  0,9 2,6 6,0 3,0 
Japan  0,0 -0,2 0,9 0,7 
Tyskland  0,4 3,2 3,3 1,0 
Frankrike  0,5 2,1 3,0 1,3 
Italien  -0,1 1,9 3,9 1,0 
Kina  2,5 0,9 2,3 2,1 
Indien  6,6 5,1 5,2 4,6 
Brasilien  3,2 8,3 8,5 3,5 
Ryssland  3,4 6,7 6,4 4,0 
Polen  3,4 5,1 6,5 3,0 
      
Arbetslöshet (%)      
Storbritannien  4,5 4,5 3,9 3,9 
Japan  2,8 2,8 2,6 2,5 
Tyskland  3,8 3,5 3,3 3,5 
Frankrike  8,0 7,9 7,5 7,5 
Italien  9,3 10,0 9,8 9,8 
 
 

Finansiella prognoser 
 
Officiella räntor  20-Jan Jun-22 Dec-22 Jun-23 Dec-23 
USA Fed funds 0,25 0,75 1,25 1,75 2,00 
Japan Call money rate -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 
Euroområdet Refi rate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 
Storbritannien Repo rate 0,25 0,75 1,00 1,25 1,50 
       
Obligationsräntor       
USA 10 years 1,83 1,90 2,10 2,30 2,50 
Japan 10 years 0,13 0,05 0,05 0,10 0,10 
Tyskland 10 years -0,03 0,00 0,20 0,30 0,50 
Storbritannien 10 years 1,26 1,30 1,60 1,60 1,70 
       
Växelkurser       
USD/JPY  114 114 115 115 116 
EUR/USD  1,13 1,09 1,13 1,17 1,21 
EUR/JPY  129 124 130 136 140 
EUR/GBP  0,83 0,82 0,81 0,83 0,85 
GBP/USD   1,37 1,33 1,40 1,41 1,42 
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Sverige 
Årlig procentuell förändring 
 Nivå 2020,     
 mdr SEK 2020 2021 2022 2023 
BNP 4 977 -2,8 4,9 3,0 2,7 
BNP, dagkorrigerat  -3,0 4,8 3,1 2,8 
Privat konsumtion 2 187 -4,7 4,9 3,0 2,7 
Offentlig konsumtion 1 332 -0,6 2,9 0,8 0,8 
Bruttoinvesteringar 1 234 -0,4 6,0 4,0 6,0 
Lagerbidrag i % av BNP 0 -0,7 0,1 0,2 0,0 
Export 2 221 -4,6 9,4 7,0 5,0 
Import 1 991 -5,7 9,4 7,1 6,0 
      
Arbetslöshet (%)  8,8 8,8 7,6 7,2 
Sysselsättning  -1,3 1,5 2,1 0,7 
Industriproduktion  -4,5 8,8 5,0 3,5 
KPI  0,5 2,2 3,1 1,7 
KPIF  0,5 2,4 3,3 1,5 
Timlöneökningar  1,9 2,9 2,5 3,5 
Hushållens sparkvot (%)  17,1 16,4 15,1 14,4 
Real disponibel inkomst  -0,8 3,7 1,8 2,2 
Bytesbalans, % av BNP  6,0 5,7 5,0 4,5 
Statligt lånebehov, mdr SEK  -221 78 104 109 
Finansiellt sparande, offentlig sektor, % av BNP  -2,8 -0,6 0,7 0,7 
Bruttoskuld, offentlig sektor, % av BNP  39,7 35,2 31,3 28,4 
 
Finansiella prognoser  20-Jan Jun-22 Dec-22 Jun-23 Dec-23 
Reporänta  0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 
3-månaders ränta, STIBOR  -0,07 -0,05 -0,10 -0,05 -0,05 
10-års ränta  0,37 0,45 0,70 0,85 1,05 
10-års räntedifferens mot Tyskland  40 45 50 55 55 
USD/SEK  9,11 9,45 8,89 8,42 8,02 
EUR/SEK  10,34 10,30 10,05 9,85 9,70 
KIX  117,8 118,5 115,0 111,7 109,1 
 
 

Finland 
Årlig procentuell förändring 
 Nivå 2020,     
 mdr EUR 2020 2021 2022 2023 
BNP 236 -2,8 3,5 3,0 1,6 
Privat konsumtion 121 -4,7 2,8 3,5 1,7 
Offentlig konsumtion 58 0,2 3,4 1,0 1,0 
Bruttoinvesteringar 57 -0,8 1,4 3,8 1,5 
Lagerbidrag i % av BNP 0 0,2 0,8 0,2 0,0 
Exports 85 -6,8 4,5 5,6 3,8 
Imports 85 -6,5 3,4 4,5 3,0 
      
Arbetslöshet (%)  7,8 7,6 6,8 6,5 
KPI, harmoniserat  0,3 2,1 2,4 1,8 
Timlöneökningar  1,8 2,4 2,5 2,2 
Bytesbalans, % av BNP  0,8 1,8 0,1 -0,2 
Saldo, offentlig sektor, % av BNP  -5,5 -3,3 -2,5 -2,0 
Skuld, offentlig sektor, % av BNP  69,5 67,5 67,0 67,3 
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Norge 
Årlig procentuell förändring 
 Nivå 2020,     
 mdr NOK 2020 2021 2022 2023 
BNP 3 538 -0,7 3,9 4,0 2,5 
BNP (Fastlandet) 2 992 -2,3 3,9 3,7 1,6 
Privat konsumtion 1 475 -6,6 4,3 6,6 3,6 
Offentlig konsumtion 884 1,8 2,8 1,0 1,2 
Bruttoinvesteringar 904 -5,6 0,8 2,4 3,6 
Lagerbidrag i % av BNP  -0,4 0,1 0,0 0,0 
Export 1 276 -1,2 4,6 5,8 3,8 
Import 1 091 -11,9 1,8 5,6 5,3 
      
Arbetslöshet (%)  4,6 4,3 3,9 3,7 
KPI  1,3 3,5 3,0 1,8 
KPI-ATE  3,0 1,7 1,8 2,0 
Årslöneökningar  3,1 3,1 3,5 3,6 
 
Finansiella prognoser  20-Jan Jun-22 Dec-22 Jun-23 Dec-23 
Folioränta  0,50 1,00 1,50 1,75 1,75 
10-års ränta  1,88 1,85 1,95 2,00 2,10 
10-års räntedifferens mot Tyskland  191 185 175 170 160 
USD/NOK  8,75 9,04 8,67 8,33 8,02 
EUR/NOK  9,94 9,85 9,80 9,75 9,70 
 
 

Danmark 
Årlig procentuell förändring 
 Nivå 2020,     
 mdr DKK 2020 2021 2022 2023 
BNP 2 330 -2,1 4,0 3,3 3,0 
Privat konsumtion 1 042 -1,4 4,6 5,6 3,3 
Offentlig konsumtion 574 -1,7 3,3 -0,7 0,8 
Bruttoinvesteringar 521 5,1 6,1 6,2 5,4 
Lagerbidrag i % av BNP  -0,1 0,0 -0,2 0,0 
Export 1 278 -6,9 5,2 3,7 4,1 
Import 1 128 -4,1 6,5 5,4 4,9 
      
Arbetslöshet, harmoniserat (%)  6,0 5,0 4,1 3,7 
KPI, harmoniserat  0,4 1,9 3,2 2,1 
Timlöneökningar  1,9 2,5 3,3 3,7 
Bytesbalans, % av BNP  7,5 7,5 7,5 7,0 
Saldo, offentlig sektor, % av BNP  -3,0 0,5 2,0 4,0 
Skuld, offentlig sektor, % av BNP  44,0 40,0 36,0 32,0 
 
Finansiella prognoser  20-Jan Jun-22 Dec-22 Jun-23 Dec-23 
Inlåningsränta  -0,60 -0,60 -0,60 -0,60 -0,35 
10-års ränta  0,23 0,24 0,42 0,50 0,70 
10-års räntedifferens mot Tyskland  26 24 22 20 20 
USD/DKK  6,56 6,83 6,58 6,36 6,16 
EUR/DKK  7,44 7,44 7,44 7,44 7,45 
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Litauen 
Årlig procentuell förändring 
 Nivå 2020,     
 mdr EUR 2020 2021 2022 2023 
BNP 50 -0,1 4,9 3,5 3,3 
Privat konsumtion 29 -2,1 6,7 4,0 3,7 
Offentlig konsumtion 9 -0,4 0,3 0,1 0,1 
Bruttoinvesteringar 10 -1,8 9,5 7,0 8,0 
Export 36 0,4 12,7 4,4 4,3 
Import 32 -4,4 16,3 5,5 5,6 
      
Arbetslöshet (%)  8,5 7,0 6,4 6,1 
Löner  10,1 10,1 9,1 7,0 
KPI  1,1 4,6 7,2 1,8 
Saldo, offentlig sektor, % av BNP  -7,2 -2,3 -2,4 -0,9 
Skuld, offentlig sektor, % av BNP  46,6 44,5 43,1 43,2 
      
 
 

Lettland 
Årlig procentuell förändring 
 Nivå 2020,     
 mdr EUR 2020 2021 2022 2023 
BNP 29,3 -3,6 4,5 4,6 3,8 
Privat konsumtion 16,1 -10,0 5,4 5,5 4,7 
Offentlig konsumtion 5,9 2,6 4,7 3,8 2,5 
Bruttoinvesteringar 6,9 0,2 5,0 4,7 5,1 
Export 17,7 -2,7 6,5 4,8 4,0 
Import 17,3 -3,3 15,4 5,0 4,7 
      
Arbetslöshet (%)  8,1 7,5 6,7 6,2 
Löner  6,2 10,0 8,3 8,0 
KPI  0,1 3,3 6,5 2,4 
Saldo, offentlig sektor, % av BNP  -4,5 -9,0 -5,1 -3,9 
Skuld, offentlig sektor, % av BNP  43,5 49,4 50,5 47,8 
      
 
 

Estland 
Årlig procentuell förändring 
 Nivå 2020,     
 mdr EUR 2020 2021 2022 2023 
BNP 27 -3,0 8,2 3,2 3,0 
Privat konsumtion 13 -2,5 7,2 3,2 3,6 
Offentlig konsumtion 6 3,0 4,4 0,8 1,5 
Bruttoinvesteringar 8 19,9 7,0 0,5 4,0 
Export 19 -5,0 15,4 6,0 5,0 
Import 19 0,9 18,8 3,5 4,0 
      
Arbetslöshet (%)  6,8 6,4 5,3 4,8 
Löner  2,9 7,1 8,7 7,0 
KPI  -0,6 4,5 6,5 2,8 
Saldo, offentlig sektor, % av BNP  -5,6 -3,2 -1,8 -1,0 
Skuld, offentlig sektor, % av BNP  19,0 17,9 19,5 20,5 
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 Denna rapport publicerades den 25 januari 2022. 

Avstämning för valuta- och räntenoteringar var den 20 januari 2022. 



Nordic Outlook Februari 2022   

 

  

 

 

Innehållet i denna rapport är baserat på uppgifter från källor 
som av Banken bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock 
ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa 
uppgifter. De som tar del av rapporten uppmanas att basera 
sina investeringsbeslut på undersökningar de själva 
bedömer vara nödvändiga. 
SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, 
eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd 
av användandet av denna rapport eller dess innehåll. 
Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, 
distribuering, mångfaldigande eller annan användning av 
denna rapport får inte ske utan SEB:s medgivande. 
Distributionen av detta dokument kan vidare vara begränsad 
enligt lag. Denna rapport får inte spridas till fysiska eller 
juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett 
land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller 
annan bestämmelse. 
 

 

 





 

 

  

   

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att  
entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre  
värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och  
motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av  
finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och  
Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett  
fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel  
återspeglas i fler än 20 kontor världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 30  
september 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 585 miljarder kronor  
och förvaltat kapital till 2 422 miljarder kronor.  
 
De makroekonomiska bedömningarna görs av enheten SEB Macro & FICC Research.  
Utifrån konjunkturläget, ekonomisk politik och finansmarknadens långsiktiga  
utveckling ger banken sin syn på det ekonomiska läget – lokalt, regionalt och globalt. 
En av de centrala publikationerna är kvartalsskriften Nordic Outlook. Där redovisas  
analyser som täcker in den ekonomiska situationen i världen samt Europa och  
Sverige. 
 
Läs mer om SEB på sebgroup.com/nordicoutlook 
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