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Global konjunkturprognos

Sammanfattning
Globalt: Bister vinter stundar
Världsekonomin bromsar in och nästa år räknar vi
med att de stora ekonomierna går in i en mild
recession
med
stigande
arbetslöshet.
Drivkrafterna ser delvis olika ut i USA,
Euroområdet och Kina. I både USA och
Euroområdet driver hög inflation och snabbt
stigande räntor en inbromsning i ekonomin. Men
för Euroområdet tillkommer elkrisen som
ytterligare förstärker nedgången. Kina däremot
har inte samma problem med inflation och
räntehöjningar men istället påverkas ekonomin av
den fortsatt mycket strikta pandemipolitiken.
Den höga inflationen har inte bara stigit ytterligare
sedan vår senaste prognos i maj, utan den har
också breddats, drivet av fler krafter än vad som
uppfattades i början av året. Mycket tyder på
risken för att inflationen ska bita sig fast har ökat,
med förutsättningarna för pris-lönespiraler på
plats i flera utvecklade ekonomier. Trots allt finns
vissa tecken på att inflationen snart kan nå en
vändpunkt.
Till
att
börja
med
innebär
avmattningen i den globala tillväxten att vissa
råvarupriser har sjunkit, inte minst oljepriset, och
att störningarna i globala värdekedjor verkar avta.
De försämrade ekonomiska utsikterna, särskilt i
euroområdet, kan på sikt också dämpa inflationen
till viss del genom svagare inhemsk efterfrågan.
Sammantaget bedömer vi dock att dessa faktorer
domineras av en rad andra drivkrafter, och vi
reviderar upp våra inflationsprognoser.
Inflationens upprepade
överraskningar
på
uppsidan, dess drivkrafter och de tillhörande
riskerna har redan fått centralbankerna att agera
alltmer hökaktigt. Deras beslutsamhet att knäcka
inflationen verkar orubblig. Vi räknar med att
Federal Reserve höjer styrräntan till över 4
procent och ECB till 2 procent i början av nästa
år.
Nedgången i den globala ekonomin innebär
också att det blir fortsatt skakigt på de finansiella
marknaderna. Mot 2024 förväntar vi oss dock att
ekonomin sakta kommer på fötter igen, med en
normaliserad tillväxt och avtagande inflation.

Sverige: Sämre tider, ingen djup lågkonjunktur
Den svenska ekonomin är fortsatt stark med
stigande
sysselsättning
och
fallande
arbetslöshet. Men hushållens köpkraft urholkas
nu snabbt genom höga elpriser, snabbt stigande
ränteutgifter och fallande reallöner. Vi räknar med
att hushållen väljer att både dra ner på sin
konsumtion och sitt sparande. Till en del dämpas
nedgången i konsumtionen av finanspolitiska
stöd, som den förväntade elkompensationen.
Med en nedgång i den globala konjunkturen
dämpas även efterfrågan på svensk export och
med både svagare inhemsk konsumtion, svagare
export och stigande räntor dämpas även
investeringarna. Bostadsinvesteringarna väntas
falla väsentligt, och bostadspriserna sjunka med
närmare 15 procent från toppen. Sammantaget
bedöms BNP minska med 0,1 procent nästa år för
att 2024 stiga med 1,6 procent. Den svagare
ekonomin bromsar efter hand jobbtillväxten och
leder till något stigande arbetslöshet nästa år.
Återhämtningen inleds först under slutet av 2024
när inflationen har fallit tillbaka och hushållens
köpkraft åter förbättras.
Arbetsmarknadens parter står inför en besvärlig
avtalsrörelse när löntagarna nu ser sina reallöner
falla. Vår bedömning är att parterna månar om
den rådande modellen och lyckas sluta avtal som
ger viss kompensation för hög inflation år ett och
sen växlar ner år två och tre då inflationen väntas
falla tillbaka. Det betyder löneökningar på drygt 4
procent 2023 och runt 3,5 procent 2024.
Inflationen är nu den högsta på 30 år och den
bedöms stiga ytterligare under hösten. Flera
faktorer talar dock för att inflationen kan börja
sjunka långsamt nästa år. Men för helåret 2023
stannar
ändå
KPIF-inflationen
på
höga
6,1 procent.
Först
framåt
2024
bedöms
inflationen vara i linje med inflationsmålet.
Riksbanken kommer fortsätta höja styrräntan tills
de ser tecken på att inflationstrycket avtar. Vi
räknar med att de höjer styrräntan med 50 punkter
i november och 25 punkter i februari respektive
april, upp till 2,75 procent. Det är en nivå som
bedöms vara klart åtstramande och Riksbanken
väntas därför ligga still med räntan därefter.
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Global bakgrund

Bister vinter stundar
Den smala vägen mot en mjuklandning för världsekonomin blir allt snårigare. Hög och mer
ihållande inflation har ökat risken för löne-prisspiraler. Men genom att höja styrräntor ännu högre,
räknar vi med att centralbanker i slutändan lyckas förhindra att inflationen biter sig fast, trots att
energikrisen i Europa nu återuppväckt stagflationshotet från de döda. Tillväxten har hittills visat
motståndskraft, men baksidan är att ännu stramare penningpolitik är nödvändigt för att säkra
prisstabiliteten. Vi förutspår nedgångar i flera ekonomier, vilket medför färre arbetstillfällen för
hushållen och sjunkande försäljning för företagen. Detta spär på bördan som redan orsakats av
hög inflation och kostnadsökningar. Försvagningen i den globala ekonomin innebär också fortsatt
skakiga finansmarknader. Mot 2024 förväntar vi oss dock att ekonomin sakta kommer på fötter
igen, med stigande tillväxt och avtagande inflation.
Tillväxten har stått pall, hyggliga buffertar kvar
Den globala ekonomin svalnar av och det råder inget
tvivel om att motvinden har tilltagit sedan vår senaste
prognos i maj:






De ekonomiska konsekvenserna av Rysslands
krig i Ukraina har förvärrats, med en ökad risk för
kris i naturgasförsörjningen och elbrist under
den kommande vintern.
Slaget mot hushållens köpkraft har blivit hårdare
på grund av en ännu högre inflation, som i allt
högre grad drivs av varor och tjänster utöver
energivaror.
Ränteutgifter stiger snabbare, drivet av
accelererade styrräntehöjningar efter allt fler
hökaktiga
omsvängningar
bland
de
inflationsbekämpande centralbankerna.

Med dessa krafter i åtanke, har den ekonomiska
aktiviteten på många håll trots allt hållits uppe väl
hittills. Konsumtionen har varit fortsatt stark,
företagen har nyanställt och BNP-tillväxten ser
under tredje kvartalet ut att ha varit positiv. Denna
motståndskraft underbyggs av hyggliga buffertar i

hushållssektorn i flera utvecklade ekonomier,
särskilt USA. Det ”överskottssparande” som
ackumulerades under pandemin hjälper nu
hushållen i att hantera ökad osäkerhet och stigande
levnadskostnader (se temaartikeln Kan hushållens
sparande bli räddningen?). Och medan ledande
indikatorer såsom inköpschefsindex och liknande
enkätundersökningar tveklöst visar att avmattningen
fått fäste, så är nuläget i ekonomin överlag starkare
än normalt – framförallt drivet av arbetsmarknaden.
Arbetsmarknaden allt stramare
Ihållande brist på arbetskraft, fortsatt jobbskapande
och en i många fall rekordlåg arbetslöshet vittnar om
starkt läge på arbetsmarknaden. Centralbanker
oroas över att den strama arbetsmarknaden kan
underblåsa inflationen på ett svårhanterligt sätt.
Löneökningarna är på väg upp, men ännu så länge i
varierande grad beroende på skillnader i
lönebildningen – exempelvis är löner flexibla i USA
och där har ökningarna tagit fart. I euroområdet har
förväntade löneökningar ännu inte fullt ut blivit
verklighet, vilket å ena sidan kan dämpa
inflationsoron, men å andra sidan innebära mindre
marginaler för hushållen, som drabbats hårt av
högre kostnader.
Inflationen på väg att bita sig fast
Inflationen har inte bara stigit ytterligare sedan vår
senaste prognos i maj, utan den har också breddats,
drivet av fler krafter än vad som uppfattades i början
av året. Mycket tyder på risken för att inflationen ska
bita sig fast har ökat, med förutsättningarna för prislönespiraler på plats i flera utvecklade ekonomier –
exempelvis USA där en spiral redan kan ha inletts
(se temaartikeln Vad stoppar en ny höginflationsregim?). Trots allt, finns vissa tecken på att
inflationen snart kan nå en vändpunkt. Till att börja
med innebär avmattningen i den globala tillväxten att
vissa råvarupriser har sjunkit, inte minst oljepriset,
och att störningarna i globala värdekedjor verkar
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avta. De försämrade ekonomiska utsikterna, särskilt
i euroområdet, kan på sikt också dämpa inflationen
till viss del genom svagare inhemsk efterfrågan.
Sammantaget bedömer vi dock att dessa faktorer
domineras av en rad andra drivkrafter, och vi
reviderar upp våra inflationsprognoser.

Energikrisen bidrar till stagflationshot
När vi blickar framåt, räknar vi inte längre med en så
kallad ”mjuklandning” för ekonomin. Vi förutspår nu
recession – sjunkande BNP – i många av de
ekonomier vi täcker. Europa står inför en kris i
energiförsörjningen, orsakad inte minst av stoppade
naturgasleveranser från Ryssland, och detta
kommer att slå hårt mot tillväxten. Det rör sig både
om första ordningens effekter från högre kostnader
och förlorad tillgång till viktiga insatsvaror, men även
andra ordningens effekter från störningar i
värdekedjorna. Även om vår prognos inte antar ett
värsta scenario för den kommande vintern, räknar vi
med att både hushåll och företag redan agerar
utifrån risken för framtida strömavbrott och tuffa
energiransoneringar (se ruta om naturgaschocken i
Europa). Detta ”known unknown” omgärdas av en
hög osäkerhet som också hämmar ekonomin.
Sammantaget kommer detta att leda till lägre
konsumtion tillsammans med försiktighetssparande,
samt lägre fasta investeringar.

det skulle vara kontraproduktivt, genom att driva upp
inflationen ytterligare i en tid då centralbankerna
redan kämpar för att tygla densamma. Energikrisen
är ytterligare en negativ utbudschock för
världsekonomin som spär på oron för stagflation
som redan skapats av liknande chocker under
pandemin och Rysslands invasion av Ukraina. I
denna miljö med redan höga risker för varaktigt hög
inflation kan centralbanker inte bortse från
energikrischocken, som de skulle ha gjort i en mer
stabil miljö. I stället bedömer vi att krisen kommer få
centralbankerna att höja styrräntorna ännu mer,
vilket förvärrar den ekonomiska nedgången.
Styrräntorna höjs mer och snabbare
Inflationens upprepade överraskningar på uppsidan,
dess drivkrafter och de tillhörande riskerna har redan
fått centralbankerna att agera alltmer hökaktigt.
Deras beslutsamhet att knäcka inflationen verkar
orubblig. Slutsatsen att fortsatta åtstramningar
behövs stärks av räntehöjningarnas hittills
begränsade effekt på realekonomin, vilket enligt vår
bedömning tyder på något mindre räntekänsliga
ekonomier än vad vi och många andra tidigare har
antagit. Man skulle kunna hävda att det är för tidigt
att utvärdera effekten i vissa ekonomier – t.ex. i
euroområdet och Sverige, där centralbankerna
knappt har börjat höja styrräntan. Men eftersom
sammantagna finansiella förhållanden började
stramas åt mycket tidigare, i förväntan om
kommande styrräntehöjningar, borde viss effekt ha
märkts vid det här laget. I stället bidrar
ekonomiernas motståndskraft till behovet för
centralbanker att snabbt dra tillbaka stimulanserna.
Vi ser också fler strategiska förändringar i
centralbankspolitiken som kan leda till en högre
styrränta. ECB har nyligen tonat ned sin
framåtblickande policysignalering och kommer i sina
beslut lägga större vikt på inflationsutfallen.
Därigenom blir penningpolitiken mer kortsynt, "möteför-möte”.1

Finanspolitiken väntas utformas för att till viss del
skydda de mest utsatta hushållen och företagen och
därigenom delvis motverka energikrisens negativa
tillväxteffekt. Vi antar dock att finanspolitiken utöver
detta inte kommer att bli speciellt expansiv eftersom

1

Se vår Global Macro Twist “The ECB adopts a meeting-bymeeting approach”, 31 augusti, 2022.
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Naturgaschocken i Europa
Till följd av avstängda naturgasleveranser från
Ryssland till Europa, blir euroområdets främsta
utmaning hur medlemsländerna främjar en
strukturerad minskning av energiförbrukningen.
Gaslagren är nu nära tröskelvärdena som man
hoppades uppnå i början av vintern, men de varar
bara i ett par månader från och med nu. Med
sjunkande realinkomster och en svagare global
efterfrågan, förväntar vi oss att hushåll och företag
kommer skära ner på energikonsumtionen. Vi räknar
med en nedgång i den ekonomiska aktiviteten men
utan en djupare kris och måttlig – men långt ifrån
obetydlig – energiransonering i vissa länder.

G7-ländernas pristak på rysk olja följdes av
strypt
gastillförsel
från
Ryssland.
Den
2 september i år meddelade G7-länderna att de inför
ett pristak vid inköp av rysk olja och gas, som
sannolikt träder i kraft den 5 december. Gazprom
svarade snabbt genom att meddela att gasledningen
Nord Stream 1 till Europa skulle stängas.
Tillgången på naturgas i Europa var redan ett
problem. Energitillgången har blivit en bricka i den
geopolitiska konflikten med Ryssland, vilket
påverkar den europeiska ekonomin. Under 2021
stod Ryssland för 40 procent av EU:s naturgas och
27 procent av oljan. I euroområdet utmärker sig
särskilt Tyskland och Österrike som beroende av
rysk naturgas. Men Tyskland har snabbt lyckats
minska andelen gasleveranser från Ryssland, från
cirka 55 procent i februari till cirka 35 procent i maj
2022. Landet står emellertid nu inför utmaningen att
ersätta återstoden med alternativa energikällor.

Gaslagren räcker inte hur långt som helst.
Gaslagren utgör ett viktigt buffertsystem för
gasmarknaden. Med fulla lager skulle Tyskland
kunna täcka ungefär en fjärdedel av sitt årliga
gasbehov. I början av september låg lagernivåerna
på 85 procent. I mitten av september hade EU också
nått sitt mål att fylla gaslagren till minst 80 procent.
Ett bekymmer är dock att en gaslagernivå som ligger
på 95 procent endast skulle räcka till två och en halv
månads efterfrågan om Ryssland stänger av flödet
helt.
Marknadsintegrationen innebär att volatilitet på
elmarknaden medför risker för den finansiella
stabiliteten. Bristen på naturgas och de höga
energipriserna får vidare konsekvenser för
elproduktionsoch
distributionssegmenten
i
branschen. På senare år har prisvolatilitetens
omfattning inneburit att likviditeten blivit en
utmaning. Och i många länder har elpriserna stigit
långt över marknadspriset för naturgas, till den punkt
där det börjar signalera framtida elbrist. Ett problem
är den praxis som finns i energihandelssegmentet
om krav på säkerheter. Många av de positioner för
elhandel som ligger månader eller år fram i tiden, har
blivit nästintill ohållbara och kräver ännu större
säkerheter, oavsett om dessa positioner blir
lönsamma när den fysiska elen väl säljs. I vissa fall
innebär det att företagen får problem med likviditeten
när de snabbt vill finansiera de ökade
säkerhetskraven. Omfattningen av de åtgärder som
vidtagits från myndighetshåll för att upprätthålla
likviditeten i Finland och Sverige tyder på att fortsatt
stigande nivåer ökar risken att elproducenterna står
inför en likviditetskris.
Oron för ett ryskt gasstopp ökar sannolikheten
för en djupare lågkonjunktur. Även om
Nordstream-ledningen skulle öppnas inom den
närmaste framtiden, kommer såväl hushåll som
företag sannolikt ta med i beräkningen att dessa
stopp kan bli återkommande. Om den antågande
vintern blir mild har EU större chanser att undvika en
allvarlig ekonomisk kris än om det blir en kall vinter.
Läs vidare i vår makrokommentar ”Stability risks in
the energy sector and a looming recession”, 7
september 2022, och macro twist “EU struggling to
save the eurozone from recession”, 15 september
2022.
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Hur högt kommer då centralbankerna att höja
styrräntorna i denna åtstramningscykel? På grund
av högre underliggande inflation bedömer vi nu att
penningpolitiken kommer att föras hela vägen från
dagens minskade stimulanser, ända till rent
åtstramande hållning mot slutet av året. Detta
innebär att räntorna höjs över den neutrala räntan –
den ränta som stabiliserar inflationen vid målet
samtidigt som ekonomin utvecklas i linje med sin
potential – i respektive ekonomi. Utöver ökat behov
av åtstramning, bedömer vi dessutom att den starka
återhämtningen från pandemikrisen har ökat den
neutrala nivån något. Sammantaget visar våra
styrränteprognosen nu snabbare höjningar och
högre toppnivåer 2023, än vår prognos i maj.

husförsäljningar, fallande huspriser och i vissa fall
ökat risken för finansiell instabilitet. Eftersom
myndigheter hittills har verkat ovilliga att på samma
sätt som vid tidigare perioder av tillväxtoro driva
igenom stimulanspaket för att öka kredittillväxten
och aktiviteten, så är det osannolikt att Kina i år når
sitt mål för BNP-tillväxten på 5,5 procent. Dessutom
har fortsatta virusutbrott i många fall lett till att direkt
förlama ekonomin genom myndigheternas nollcovid-strategi, vilket bland annat blev tydligt vid den
två månader långa nedstängningen av Shanghai
tidigare i år. Och Kinas fortsatt starka bytesbalansöverskott är bara baksidan av en exceptionellt svag
inhemsk efterfrågan. Dessutom är det oklart hur
resten av världen fortsätter att absorbera Kinas stora
export, så den kan inte driva landets BNP-tillväxt för
evigt. Sammantaget räknar vi med att tillväxten
landar på för Kina blygsamma 3,6 procent i år, och
nedåtrisker kvarstår.
I bred mening finns det, samtidigt som den globala
ekonomin står inför svår motvind och risken för
hårdlandning, också faktorer som tyder på att vi inte
är på randen av en kris. Även om den privata
sektorns skuldsättning har ökat, så är det totalt sett
inte på den skala som bevittnades inför finanskrisen.
Och med en idag utbredd makrotillsynspolitik, så bör
ekonomierna vara bättre rustade att hantera strama
finansiella förhållanden.

Lågkonjunktur – men ingen allvarlig kris
Den sammantagna effekten av stramare finansiella
förhållanden drivet av penningpolitiken, sjunkande
realinkomster till följd av inflationen, minskande
hushållsbuffertar och ovan nämnda negativa tillväxteffekter från energikrisen orsakar inte bara svag,
utan till och med negativ, BNP-tillväxt 2023. I euroområdet kommer nedgången sannolikt att börja
redan senare i år eftersom det är epicentrum för
energikrisen, medan hushållen i USA har större
buffertar som fördröjer den väntade dämpningen.

Lågkonjunktur, men ingen
allvarlig kris

Ett annat bekymmer är avmattningen i Kina, som har
förvärrats avsevärt sedan vår prognos i maj.
Fastighetssektorn befinner sig i en djup nedgång,
vilket har resulterat i mindre investeringar, färre

Sammanfattningsvis finns det få ljusglimtar för
närvarande, men från nuläget att många ekonomier
framstår som relativt motståndskraftiga (om än i
mindre utsträckning euroområdet) och med
prognosen att arbetsmarknader klarar sig relativt
sett bättre än BNP 2023, så förutspår vi att ekonomin
vänder sakta kommer på fötter igen 2024. Då väntas
tillväxten stiga och inflationen falla tillbaka. Totalt
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sett bedömer vi dock att inflationen befinner sig på
en fortfarande högre nivå än normalt, vilket gör att
tillväxtstimulansen i form av räntesänkningar från
centralbankerna blir måttlig. Vi har reviderat ner vår
prognos för global BNP för hela prognosperioden,
2022–24. Från 3,0 till 2,3 procent för 2023, främst till
följd av lägre tillväxt i utvecklade ekonomier, där
prognosen sänkts från 1,8 till 0,8 procent 2023.
Tyngre börda: stigande arbetslöshet och
seglivad inflation
Även med våra uppreviderade styrränteprognoser
bedömer vi att centralbankerna får det kämpigt med
inflationen. På grund av inflationen nu är bred och
djupt rotad kommer det att ta tid att återföra den till
målnivåerna. Det betyder att hushållen fortfarande
kommer tyngas av förlorad köpkraft och att företag
fortfarande kommer slita med kostnadsökningar när
konjunkturnedgången slår till. Färre arbetstillfällen
och fallande försäljning kommer då att lägga sten på
börda för hushåll respektive företag. Men alternativet
– att centralbanker inte försöker knäcka inflationen –
anses av många vara ett ännu värre alternativ som
skulle skada tillväxten och jobben mer i det långa
loppet.

Nymornade räntehöjningsutsikter, sömnlösa
nätter för marknaderna
Trots det senaste årets uppgång räknar vi med att
marknadsräntorna fortfarande kommer klättra en bit
till. Detta står i kontrast till nedgången under
sommaren, så varför går då obligationsräntorna upp
nu igen? Analys tyder på att sommarnedgången
drevs av att investerare krävde mindre
kompensation för både tillväxt- och inflationsrisker,
det vill säga fallande löptidspremier. Det gick i sin tur
hand i hand med fall i råvarupriser och tecken på
dämpade störningar i värdekedjor, vilket tydde på att
stagflationsimpulsen från Rysslands krig hade

avtagit – något som skulle ha minskat osäkerheten
om inflationen och underlättat centralbankernas
kamp mot densamma, med mindre risk för negativa
biverkningar.

Omprisning av risktillgångar
framöver – dollarstyrkan
kvarstår

Med ett raska steg fram till nuvarande stigande
räntor – innebär vändningen att marknadsräntorna
överensstämmer med vår konjunkturbild? Ja, de
börjar närma sig. För det första ligger en
begynnande uppgång i löptidspremien väl i linje med
de nya bevisen på energipriser inte har frikopplats
från geopolitiken kring Ukrainakriget, och – lika
viktigt – med vår uppfattning om hög risk för att
inflation biter sig fast. För det andra överensstämmer
en återupptagen uppgång i marknadsprissättningen
på framtida korträntor med vår prognos om att
centralbankerna höjer styrräntorna kraftigt. Värt att
notera är dock att från betydelsefulla Federal
Reserve räknar vi med ännu fler höjningar än vad
marknaderna prissätter. Sammantaget förutspår vi
att marknadsräntor – även längre obligationsräntor –
stiger ytterligare, som ett resultat av både fortsatt
stigande korträntor när styrräntehöjningar materialiseras och en fortsatt högre löptidspremie när
ekonomin mattas och vi närmar oss recession.

Risktillgångar, såsom aktier, påverkas av två
sinsemellan motverkande krafter när nedgången i
ekonomin slår till: å ena sidan stöd från förväntan om
lägre framtida finansieringskostnader, tack vare
lägre riskfri ränta när centralbankerna väl lättar på
politiken; men å andra sidan smällen från en extra
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riskpremie för själva recessionen – inte sällan den
dominerande kraften. Ovanpå detta kommer de
allvarliga inflationsriskerna som innebär att
centralbanker troligen inte kommer att sluta strama
åt politiken vid första tecken på nedgång, om de vid
det laget inte är säkra på att inflationen är under
kontroll. Därför väntar vi oss att en viss omprisning
av risktillgångar kommer, med fortsatt skakiga
finansmarknader som resultat.
I denna miljö med snabba räntehöjningar, särskilt
amerikanska, och låg riskvilja bland marknadsaktörer, gynnas dollarn. Den är redan värd mer än
euron, och vi förväntar oss att det så kommer att
förbli även under det närmaste året.





Inflationen dämpas snabbare än i prognosen,
exempelvis kopplat till ett stigande arbetskraftsutbud, vilket hjälper centralbanker att styra
ekonomin mot en mjuklandning.
Kina studsar tillbaka kraftigt efter den nuvarande
lågkonjunkturen. Om myndigheterna ser
nedgången som alltför politiskt känslig och
svänger tillbaka till en ekonomisk modell där
högre BNP-tillväxt på pappret prioriteras framför
kostnaden i form av stabilitetsrisker.

Tonvikt på nedåtrisker när energikrisens djup är
en ”known unknown”
Prognosen är föremål för både upp- och nedåtrisker,
och osäkerheten fortsätter att vara förhöjd, precis
som i samband med pandemikrisen och Rysslands
invasion av Ukraina. Vi bedömer fördelningen av
tillväxtriskerna skev åt nedåtsidan till, särskilt för
2023. Vår prognos siktar på det förväntade
utfallsvärdet – medelvärdet av alla möjliga utfall –
snarare än på punktskattningen av det enskilt mest
sannolika scenariot.
Bland riskerna noterar vi följande:








En allvarligare kris i Europas energiförsörjning,
med strömavbrott och omfattande produktionsstopp, orsakade av t.ex. otillräckliga lager av
naturgas eller för klena energibesparande
åtgärder. Kan förvärras om vädret blir extra kallt.
Recessionerna förvandlas till en djupare
lågkonjunktur.
Hög-inflationsregim inträder, vilket resulterar i
stagflation, se temaartikel.
En upptrappning eller nedtrappning av kriget,
vilket påverkar sanktioner och motåtgärder.
Innefattar att Ryssland såväl kan utlösa
konflikter i andra östeuropeiska områden, som
möjliga cyberattacker och hybridkrigföring. En
lyckad vapenvila kan åtföljas av en viss
nedtrappning av sanktionerna mot Ryssland.
Försämrade relationer mellan Kina och USA på
grund av situationen kring Taiwan skulle kunna
orsaka en allvarlig störning i globala tillgången
till viktig elektronik, såsom halvledare.
Relationerna mellan länderna har redan
försämrats, inte minst på grund av kinesiska
militärövningar runt ön, vilket i praktiken
skapade en tillfällig blockad.

HANDELSBANKEN | GLOBAL KONJUKTURPROGNOS

9

USA

Fed och hög inflation kyler av ekonomin
Ökat kostnadstryck och stramare penningpolitik tynger den ekonomiska aktiviteten. Vi har
reviderat ner vår BNP-prognos för de kommande åren. En fortsatt hög inflation och het
arbetsmarknad leder till snabb åtstramning av penningpolitiken, där Fed höjer styrräntan till drygt
4,0 procent i början av 2023. Den strama penningpolitiken kommer att dämpa inflationen, men till
priset av en försvagning av arbetsmarknaden.
Mild recession nästa år
Hög inflation och stigande räntor har börjat tynga
ekonomin. BNP minskade under årets första två
kvartal, drivet av bland annat minskade
investeringar. Hushållens konsumtion har dock
hittills
varit
motståndskraftig.
Amerikanska
konsumenter har som helhet en god ekonomi till följd
av stark arbetsmarknad, stigande löner och stor
sparbuffert från pandemin (se temaartikel Kan
hushållens sparanden bli räddningen?). Framöver
räknar vi dock med att hushållens konsumtion
bromsar in till följd av stigande räntor och hög
inflation. Bostadsmarknaden samt företagens
investeringar svalnar även dom i spåren av högre
räntor och försämrade framtidsutsikter.

Sammantaget bedömer vi att den amerikanska
ekonomin kommer att bromsa in tydligt, trots att vi
räknar med att hushållens ansenliga buffertar
mildrar konjunkturnedgången. Vi har reviderat ned
vår prognos för årets BNP-tillväxt till 1,8 procent
samtidigt som vi för nästa år tror att tillväxten
dämpas till 0,2 procent. År 2024 stiger BNP-tillväxten
något till 1,3 procent, vilket fortfarande är lägre än
trendtillväxten.

Het arbetsmarknad och hög inflation
Den amerikanska arbetsmarknaden fortsätter att bli
allt stramare. Sysselsättningen har ökat i god takt
hittills i år och är nu tillbaka på nivån före pandemin.
Arbetslösheten är dessutom tillbaka på de 50-års
lägstanivåer som noterades innan pandemin.
Kombinationen av lågt utbud och hög efterfrågan på
arbetskraft gör att löneökningstrycket har växlat upp.
Även om inflationen har dämpas något under
sommaren ligger den fortsatt på den högsta nivån på
40 år. Fortsatt hög efterfrågan och störningar på
utbudssidan talar för att nedgången i inflationen
kommer att vara långsam.

Fed siktar på att kyla av ekonomin så mycket att
arbetsmarknaden försvagas. Vi förväntar oss att Fed
höjer räntan till drygt 4,0 procent i början av 2023,
vilket tydligt kommer dämpa efterfrågan och
begränsa ytterligare prisökningar. Under 2023
bedömer vi att arbetsmarknaden svalnar samtidigt
som inflationen faller tillbaka. Fed börjar därför
sänka räntan i slutet av 2023 och den förväntas
närma sig neutrala nivåer i slutet av
prognosperioden.
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Euroområdet

Recessionen hindrar inte ECB:s räntehöjningar
Risken för energibrist har lett till skenande elpriser, samtidigt som inflationschocken har utökats till
att omfatta både inflationsförväntningar och kärninflation, något som kommer drabba hushållens
inkomster hårt och drar ner euroområdet i en recession mot slutet av året. ECB har svängt mot en
mer hökaktig penningpolitik och vi förväntar oss fler räntehöjningar i närtid.
Viktiga händelser sedan maj
Sedan vår senaste prognos har de ekonomiska
utsikterna försämrats. Ryssland har i princip stängt
av naturgasflödet till Europa, vilket drabbar vissa
länder särskilt hårt. Inflationstrycket har ökat, inte
bara till följd av att gas- och elpriserna har skenat
iväg, utan också för att inflationstrycket har breddats
till kärnkategorier som varor och tjänster.
Inflationsförväntningarna fortsätter stiga, ibland över
inflationsmålet. Dessutom har ECB höjt räntan med
1,25 procentenheter sedan juli. En svängning i
kommunikationen pekar i sin tur på fler framtunga
höjningar framöver. Kombinationen av prischock och
tecken på ytterligare åtstramning från ECB:s sida
innebär att hushållens konsumtion sannolikt minskar
ordentligt under året. Elräkningarna har i vissa
länder fördubblats, om inte tredubblats, och
konsumentförtroendet ligger på en rekordlåg nivå.
Indikatorer pekar också på en eventuell recession
under andra halvåret, när företagen skär ned på
produktion och rekryteringar, och antalet nya ordrar
fortsätter att falla.

troligtvis återinförs 2024, talar dock för att
återhämtningen från en lågkonjunktur blir dämpad.
Recession är att vänta
Vi förväntar oss att euroområdet går in i en recession
mot slutet av året. Mot bakgrund av den negativa
chock som energikrisen innebär ser de flesta
komponenter i den inhemska efterfrågan ut att falla,
särskilt hushållens konsumtion. Det historiskt höga
sparandet lär endast få begränsad effekt eftersom
en betydande andel är koncentrerad till de rikare
hushållen, och som vi noterar i temaartikeln om
hushållens sparande har euroområdet lägre
buffertar än USA. Vi förväntar oss att
löneökningarna stiger under prognosperioden, men
en löneprisspiral verkar osannolik. Löneökningarna
har hittills legat under förväntningarna och dessutom
visar underliggande arbetsmarknadsmått, som antal
arbetade timmar, tecken på mindre styrka än den
övergripande arbetslösheten. ECB:s svängning mot
en politik med fler räntehöjningar innebär också att
lågkonjunkturen
inte
kommer
att
hindra
centrabanken från att höja styrräntan till 2 procent
vid årets slut, vilket skulle innebär en höjning om
75 baspunkter vid oktober-mötet och 50 punkter vid
decembermötet i år.
Lägre tillväxt och ökad arbetslöshet väntar
Vi förutspår en BNP-tillväxt på 3,1 procent under
2022, varav 2 procentenheter är statistiskt överhäng
från sista kvartalet förra året. Endast -0,5 procent
förväntas under 2023 följt av 1,5 procent under
2024.
Gällande inflationen landar vår prognos på
8,2 procent 2022 och 5 procent 2023, för att sedan
minska till 2,1 procent 2024. Arbetsmarknaden har
fortsatt att visa styrka men påverkas alltmer av
konjunkturnedgången.
Vi
förutspår
att
arbetslösheten blir 6,9 procent i år, men ökar sedan
stadigt till 7,4 procent 2023 och 7,5 procent 2024.

Som vi skrivit i tidigare rapporter har myndigheternas
ambitioner att skydda konsumenterna från
energichocken varit påtaglig, dock med begränsat
finanspolitiskt utrymme. ECB:s mer hökaktiga
hållning, och att de stramare finanspolitiska reglerna

HANDELSBANKEN | GLOBAL KONJUKTURPROGNOS

11

Temaartikel

Kan hushållens sparande bli räddningen?
I både USA och euroområdet har hushållen sparat enorma summor under pandemin, till stor del i
form av finansiella tillgångar såsom sparande på konto. Som ett svar på den pågående
inflationschocken har hushållen nu börjat spara mindre än vanligt, även om de som kollektiv inte
börjat ta av sina besparingar än. I USA är hushållens ekonomiska buffertar större och mer likvida
jämfört med euroområdet vilket kommer hålla konsumtionen uppe under längre tid och skjuta upp
en eventuell lågkonjunktur i USA, men bidrar också till att inflationen fastnar på högre nivåer. Det
kommer i sin tur kräva tuffare åtstramningsåtgärder från Fed än från ECB.
Konsumtionen avspeglar inte stämningsläget
Den snabba inflationsökningen, som överstiger
nominella löneökningar, är en fortsatt stor oroskälla
bland hushållen. Konsumentförtroendet är nu
rekordlågt i både USA och euroområdet. Även om
detta kan vara kanariefågeln i kolgruvan, att
hushållens konsumtion väntas minska kraftigt
framöver, noterar vi att hushållens sammanlagda
konsumtion,
i
nuläget,
har
hållit
uppe
anmärkningsvärt väl. Observera att den senaste
nedåtgående trenden i konsumentförtroendet
startade så långt tillbaka i tiden som förra hösten,
och förstärktes sedan av den ryska invasionen av
Ukraina tidigare i år. Visserligen har konsumtionen i
euroområdet ännu inte helt återhämtat sig, men
avspeglar ändå inte det dåliga stämningsläget i
barometrar. I USA däremot är konsumtionen
avsevärt högre än före pandemin. I båda fallen mäts
konsumtionen
i
fasta
priser
(dvs.
inflationsjusterade). Bara detta visar på att
hushållssektorn haft buffertar till hjälp för att avvärja
minskningen av köpkraften.

Sparandet har fallit kraftigt
En anmärkningsvärd effekt av pandemin var den
plötsliga ökningen av hushållens sparande. Vår
uppfattning är att detta inte berodde på
försiktighetssparande kopplat till oro för hushållens
framtida ekonomiska situation. Orsaken var snarare
begränsade konsumtionsmöjligheter på grund av
coronarestriktioner samtidigt som inkomsterna höll
sig uppe, eller till och med ökade, vilket var fallet i
USA. När samhället sedan öppnades upp igen
minskades sparandet överlag drastiskt. I vissa fall,
som i USA, är nu sparandet lägre än det var före
pandemin. Det betyder dock inte att de amerikanska
hushållen har uttömt alla sina reserver. Däremot
indikerar det att konsumtionen är något högre i
förhållande till de disponibla inkomsterna jämfört
med innan pandemin.
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Hur stora är de återstående reserverna?
Detta väcker några frågor: Hur stora är de samlade
reserverna, och i vilken grad har de utnyttjats hittills?
Om vi först ser på USA använder vi en relativt enkel
beräkning för att bedöma storleken på de extra
sparandet som ackumulerades under pandemin.2
Det extra sparandet har här räknats fram som
skillnaden mellan (1) disponibla inkomster i
förhållande till dess trend innan pandemin, och (2)
skillnaden mellan hushållens utgifter och dess
motsvarande trend innan pandemin. Tanken är att
kombinationen av förändrade arbetsinkomster,
statligt stöd och möjligheten att konsumera varor och
tjänster (som var kraftigt begränsad under
pandemin), orsakade en unik ökning av sparandet
under 2020–2021.
Nästa diagram visar real disponibel inkomst samt
hushållens utgifter jämfört med deras respektive
trender före pandemin. Med hjälp av dessa
avvikelser från trenden har vi sedan beräknat de
totala flödena av reala extra sparandet, som framgår
av följande diagram.

Som diagrammet visar, dominerade överskottssparandet från mars 2020 till december 2021, till följd
av dels ökade disponibla inkomster, dels brist på
konsumtionsmöjligheter, särskilt under 2020 (dvs.
personliga utgifter minskade pga restriktioner under
pandemin). Dessutom ackumulerades dessa flöden
under perioden och därför kan vi konstatera att
totalbeloppet för det extra sparandet låg på cirka 2–
2,25 biljoner USD vid slutet av 2021 (se diagram
nedan). Detta motsvarar 13–14 procent av den
årliga disponibla inkomsten (alla siffror mätta i fasta
priser enligt 2012 års dollarvärde). Om vi antar att
löner och inflation fortsätter att öka med 3,5
respektive 8,5 procent per år kommer de reala
disponibla inkomsterna att minska med 3,5 procent
per år. I den takten kommer det extra sparandet att
vara uttömt inom tre till fyra år, förutsatt att hela
överskottssparandet är fritt disponibelt. Vi
återkommer strax till denna aspekt.

2

Barnes, M., Edelberg, W., Estep, S., Macklin, M.: Bolstered
balance sheets: Assessing household finances since 2019.
Rapport från Brookings, 22 mars 2022.
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I euroområdet kan det extra sparandet förklaras av
minskade utgifter bland hushållen i förhållande till
trenden före pandemin, som fortfarande inte har
återhämtat sig, medan de reala disponibla
inkomsterna har sjunkit systematiskt till under nivån
före pandemin. Överskottssparandet, som andel av
disponibelinkomsten, är omkring hälften så stort i
euroområdet som i USA och med tanke på aktuella
löne- och inflationsnivåer kommer det att ätas upp
av inflationen inom ett till två år.

Inte alla extra besparingar är fullt likvida
När det gäller hushållens buffertar mot olika externa
chocker, såsom hög inflation, intresserar vi oss
särskilt för de mest disponibla komponenterna i
hushållens samlade besparingar, dvs. de som ”lätt”
kan omvandlas till köpkraft. Nämligen insättningar.
Låt oss komma ihåg att sparande kan definieras som
summan av nettoförvärv av icke-finansiella tillgångar
(vanligen av bostadsinvesteringar) och förvärv av
finansiella tillgångar minus lån. Genom att inte
konsumera upp hela sin aktuell inkomst, med andra
ord en positiv sparkvot, kan hushållen förvärva
finansiella tillgångar såsom bankinlåning och aktier,
betala av lån eller förvärva reala tillgångar såsom
bostäder.
I följande diagram ger vi en enkel (och ofullständig)
illustration av förändringarna i sparkvoten i USA och
euroområdet, som
understryker vikten av
insättningarna. Medan insättningarna ökade
väsentligt på båda sidor Atlanten under pandemin
var insättningarna i USA större än euroområdet (på
checkkonton, tidsbundna konton och sparkonton)
Det resulterade i större uppgång i sparandet i USA.
Detta måste ses mot bakgrund av de amerikanska
stimulanspaketen till hushållssektorn, genom
direktbetalningar, förlängda avbetalningar och
ökning av skatterabatter, som samtliga höjde de
disponibla inkomsterna för många hushåll. 3 I
euroområdet däremot har inkomststödet varit mer
riktat (t.ex. system för korttidsarbete).4

Men det finns en annan aspekt som måste nämnas;
nämligen att alla extra besparingar inte är helt
likvida. Nu ska vi ta en närmare titt på
sammansättningen av det extra sparandet som
ackumulerades under pandemin.

3

Se Castro, A., Cavallo, M. och Zarutskie, R.: Understanding
Bank Deposit Growth during the COVID-19 Pandemic. FEDS
Notes, 3 juni 2022.

4

Dossche, M., Krustev, G., Zlatanos, S.: COVID-19 and the
increase in household savings: an update. ECB Economic
Bulletin, Issue 5/2021
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euroområdet. Det kommer sannolikt hålla uppe
konsumtionen under en längre tid, och därmed
skjuta på en lågkonjunktur i USA samtidigt som
det också håller upp den högre inflationen i
större utsträckning. Det i sin tur kommer att
kräva tuffare åtstramningsåtgärder från Fed än
från ECB.

Sammanfattningsvis har det extra sparandet i USA
ökat jämfört med euroområdet och disponibla
finansiella tillgångar såsom insättningar har också
varit betydligt högre. Hushållssektorn i USA
förefaller därför sammantaget ha större finansiella
buffertar för att klara av den pågående
inflationschocken.
Sammansättningar spelar roll
En sista aspekt som återstår att undersöka är
fördelningen av det extra sparandet. När det gäller
USA bedömer flera studier att låginkomsthushållen
nu har en större andel av det senaste extra
sparandet än vad historiska trender tyder på. Data
indikerar dock fortfarande att den femtedel av
hushållen som har högst inkomster innehar en
oproportionerligt stor andel (se Barnes, M.,
Edelberg, W., Estep, S., Macklin, M., 2022). Vissa
studier visar dock att euroområdet har en fördelning
där besparingar som ackumulerats under pandemin
är mer koncentrerad till hushåll med äldre personer
och höga inkomster. Dessa grupper drabbades i
mindre grad av sänkt arbetsinkomst. Hushåll med
äldre personer och högre inkomster antas också ha
lägre marginell benägenhet att konsumera. Även om
extra besparingar ackumulerades under pandemin
skulle därför den ojämna fördelningen kunna dämpa
konsumtionen i euroområdet (se Dossche, M.,
Krustev, G., Zlatanos, 2021). Konsumentförtroendet
i euroområdet har visserligen minskat generellt, men
störst är pessimismen bland låginkomsttagare, se
diagrammet nedan.
Bättre ställt för hushållen i USA
Sammanfattningsvis har alltså hushåll i både USA
och euroområdet fortfarande buffertar att falla
tillbaka på, men de amerikanska hushållens

buffertar är större och mer likvida än i
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Temaartikel

Vad stoppar en ny höginflationsregim?
Tänk om sjunkande råvarupriser och avtagande störningar i globala leveranskedjor inte räcker för att få
till stånd den efterlängtade inflationsnedgången? Efter decennier i dvala har nu den höga, breda och
ihållande inflationen blivit en väckarklocka för hushåll och företag, och inflationen har nu hamnat i
centrum för deras uppmärksamhet. Inflationsförväntningarna har också stigit och för det försöker både
hushåll och företag kompensera. Detta utgör en inflationsmiljö som närmar sig en brytpunkt, bortom
vilken pris- och lönespiraler tar vid och hindrar inflationen från att svalna. Vi bedömer att
centralbankerna har verktygen och viljestyrkan för att stoppa denna höginflationsregim från att
förverkligas, men samtidigt räknar vi med att inflationen blir envist hög 2023.
Indikatorer dämpas – tillbaka till ”lågflation”?5
Mitt i den fortlöpande kaskaden av överraskningar
på uppsidan i den alltjämt stigande inflation runt om
i världen, så kommer motsatta signaler från några
viktiga ledande indikatorer. Många råvarupriser
faller, efter att ha nått en topp under de första
månaderna av Rysslands krig i Ukraina, och de
globala leveranskedjorna verkar vara på bättringsvägen efter de allvarliga störningarna under
pandemiåren. Båda faktorerna borde lätta på
kostnadstrycket i näringslivet och det, tillsammans
med att USA:s inflation eventuellt passerat toppen,
har satt igång spekulationer om perioden med hög
inflation snart är över. Det håller inte med, utan
i stället räknar vi med hög inflation även 2023.

aggregerad efterfrågan har spelat roll för inflationsuppgången, tillsammans med faktorer på utbudssidan, inflationsförväntningar och energipriser.6
Arbetsmarknadsläget är en viktig efterfrågemätare
och överlag är det hett i utvecklade ekonomier.
Faktum är att resursutnyttjandet fortfarande stiger
ytterligare i de flesta ekonomier, med mer än rikliga
mängder lediga jobb och en låg, till och med fortsatt
sjunkande, arbetslöshet. Ett annat tecken på hög
efterfrågan är att BNP vid inledningen av 2022 hade
mer än återhämtat raset under pandemin, och även
från dessa höga nivåer varit relativt motståndskraftig
mot levnadskostnadschocken från stigande inflation
och stigande räntor. Denna starka efterfrågan tyder
på att inflationen förblir hög på kort sikt, eftersom det
är en drivkraft som tenderar att påverka priser med
en eftersläpning.
Mångfalden av drivkrafter kan vara en förklaring
bakom den unikt breda inflationen just nu. Priset på
nästan alla konsumentprodukter stiger, de flesta i
snabbare takt än inflationsmålet.

Ett flertal drivkrafter, och vissa lär hålla i sig
Bakom vågen av inflation ligger en rad drivkrafter, så
även om trycket från råvaror och störningar i
leveranskedjan avtar, kommer det totala inflationstrycket att förbli högt. Färska analyser visar att
5

Den här analysen fokuserar på medelfristiga risker och
diskuterar inte de omdebatterade långsiktiga strukturella
drivkrafterna för inflation..

6

Se t.ex. Federal Reserve Bank of San Francisco Economic
Letter 2022-15.
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Men standardmodellernas drivkrafter ger kanske
inte hela svaret. För det första har det funnits tidigare
episoder där mycket pekat på högre inflation, men
ändå blev uppgångar bara måttliga. För det andra,
trots att prognosmakare – liksom vi själva –
använder sig av stora, beprövade uppsättningar av
ledande indikatorer, har inflationen underskattats om
och om igen under 2021–22.
Så hur kommer det sig att inflationen har stigit så
snabbt den här gången? Hur har företag kunnat
vältra över kostnadsökningarna på sina kunder
genom att höja försäljningspriserna, i en kedja med
genomslag hela vägen till konsumentpriserna, när
det knappast har varit fallet under de senaste
decennierna? Och vad betyder det för inflationen
framöver?
Mot brytpunkten och vidare?
I en djuplodande analys hävdar Bank for
International Settlements, BIS, att en ekonomi kan
nå en brytpunkt, bortom vilken den lämnar låginflationsregimen och växlar till en höginflationsregim. När BIS tittar under inflationshuven, blir deras
slutsats att låginflationsregimerna just nu prövas.

Faktorer som hotar låginflationsregimen:
 Både total inflation och underliggande
inflation skjuter i höjden.
 ”Välkända” priser (salient prices) har varit
envist höga, en faktor med särskilt stark
inverkan på inflationsförväntningarna. Att
drivmedelspriserna har passerat sina toppar
vore en välkommen lättnad, om det håller i sig.
 Samstämmigheten i prisförändringarna har
ökat, vilket framgår av bredden i inflationen och
understryks av BIS:s analys av samvariation och
spridningseffekter mellan priser.

Oroande förväntningsmekanismer i rullning



Ett stiliserat regimskifte
Stora och ihållande relativprisförändringar, t.ex.
priserna på olje- och livsmedelsråvaror, utmanar den
självutjämnande mekanismen i låginflationsregimen.
Inflationen blir bredare och mer synkroniserad, och
eftersom allt fler aktörer påverkas, hamnar inflationen till slut i centrum för deras uppmärksamhet.
Övergången till en höginflationsregim blir självförstärkande. Beteenden förändras och företag liksom
arbetskraften försöker kompensera sina respektive
förluster. En löne-prisspiral får fäste och regimskiftet
fullbordas.7
Ett skifte till höginflationsregim har närmat sig...
Utifrån vad vi vet om inflationens huvudsakliga
drivkrafter, såväl som faktorerna runt övergångar
från en låg- till en höginflationsregim, kan vi fråga
oss hur brytpunktsrisken ska bevakas? Svaret är att
använda ett brett tillvägagångssätt, med både
aggregerad såväl som disaggregerad, mer teknisk
analys. För närvarande verkar uppsidesriskerna
överväga nedsidesriskerna, och ett regimskifte har
därmed närmat sig – i linje med BIS:s slutsats – men
det är naturligtvis svårt att säga hur nära det är.



Långsiktiga inflationsförväntningar – ett mått
på
trovärdigheten
för
centralbankernas
inflationsmålspolitik – har stigit till nivåer som
inte setts under det senaste årtiondets
”lågflation”, i vissa fall till ny toppnivå för
inflationsmålsepoken. Och även om det kan
tyckas betryggande att dessa högre nivåer ligger
nära 2-procentsmålet (vilket tyder på förankrade
förväntningar och därmed trovärdighet), så har
är andra mer oroande mekanismer i rullning. För
det första har osäkerheten och risken kring de
långsiktiga förväntningarna ökat avsevärt, och
fördelningarna är mer skeva mot uppsidan.
Detta innebär en risk för fortsatt uppgång i de
långsiktiga förväntningarna, till och med att de
tappar förankringen.8 För det andra har
förväntningarna på medellång sikt stigit till
ovanligt höga nivåer, med tanke på att 2–3 års
tid är en horisont på vilken penningpolitiken bör
kunna driva ned inflationen. Att pressa ned
dessa förväntningar är nu en avgörande batalj
för centralbankerna – ett eventuellt nederlag
skulle
riskera
trovärdigheten
och
förväntningarnas förankring vid inflationsmålet.
Lönerna svarar på pristrycket, med
löneökningar som nu tar fart när arbetskraften
har
pricing
power
på
den
strama
arbetsmarknaden, vilken dessutom lider av
strukturell arbetskraftsbrist. Utöver signalerna
från de realiserade löneökningarna, finns också
exempel på höjda krav i centraliserade

7

Se kapitel 2 i BIS:s årsrapport 2022, No respite.
ECB:s Philip Lane har nyligen uttryckt oro för detta, se vår
Global Macro Twist från 31 augusti.
8
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löneförhandlingar och anekdotiska bevis på
strejker över lönekrav.
Priserna
har
mer
än
svarat
på
kostnadstrycket, med företag som lyckats
återställa
eller
till
och
med
öka
vinstmarginalerna. På makronivå innebär denna
”pricing power” att ekonomiernas vinstandelar
ligger på höga nivåer.
Ekonomins aggregerade efterfrågan är hög.

…men inga pris- och lönespiraler än så länge
Vår analys drar slutsatsen att inflationen kan hålla
sig hög under en längre tid. Men en verkligt uthållig
inflation skulle i slutändan behöva involvera
fullvärdiga löne-prisspiraler i ekonomin. Även om
hoten som anges ovan visar att förhållandena verkar
vara på plats, har spiraler ännu inte blivit verklighet,
kanske med undantag för i USA. Så vad kommer att
stoppa övergången till en höginflationsregim?
Faktorer som påverkar en höginflationsregim:
 Centralbanker tar snabbt bort stimulanser och
förväntas dra åt hela vägen till rent restriktiva
politiska hållningar. Det betyder att den reala
aggregerade efterfrågetillväxten håller på att
svalna och så småningom blir negativ i många
ekonomier,
enligt
vår
prognos.
Centralbanksåtgärder kan också påverka
förväntningarna
och
därmed
sänka
inflationstrycket.
 Och för att ta oss tillbaka till början av denna
analys:
Råvarupriserna
sjunker
delvis.
Dessutom verkar globala leveranskedjor vara på
bättringsvägen, med flaskhals-indikatorer som
inte förvärras i samma takt som tidigare.

Snabba räntehöjningar förhindrar regimskifte
Efter den dramatiska förändringen av det
ekonomiska landskapet, från pandemisk kris till
exceptionell återhämtning och skjutande inflation,
missade centralbankerna chansen att kväva
inflationsrisken i sin linda. Istället hamnade de
"bakom kurvan" och tvingades till en åtstramning av
politiken i en aldrig tidigare skådad takt, och försökte
komma ikapp inflationen och återfå full trovärdighet.
Vår uppfattning är att de svårvunna erfarenheterna
av att erövra höginflationsregimerna på 1970-80talet och lärdomarna från upprättandet av
inflationsmål på 1990-talet, tillsammans med de
nödvändiga penningpolitiska verktygen, i slutändan
kommer att leda till centralbankernas seger över
detta inflationshot. Men jämfört med våra tidigare
prognoser tror vi inte längre att inflationen kan
dämpas
med
måttliga
styrräntehöjningar.
Inflationsbeständigheten
och
den
hittills
motståndskraftiga efterfrågan i ekonomin har fått oss
att revidera upp våra styrränteprognoser rejält, och
vi förväntar oss nu att alla centralbanker tänker höja
räntorna
över
den
långsiktiga
neutrala
styrräntenivån i sina respektive ekonomier.
Som den här temaartikeln visar finns det fortfarande
uppåtrisker för inflationsutsikterna och därmed för
våra nya, högre styrränteprognoser. Det kan tyckas
långsökt med tanke på att marknaden i vissa fall har
minskat mängden penningpolitisk åtstramning som
prisats in, men det finns naturligtvis även nedåtrisker
med vår prognos.
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Sammanfattning

Våra huvudsakliga marknader
Storbritannien: Ny premiärminister, nya tag

Finland: Mild recession och hög inflation

Storbritannien har nu fått sin fjärde
premiärminister, Liz Truss, inom lite drygt sex
år. Dessutom blir det sannolikt val våren 2024.
Innan dess står landet inför ett stort antal
ekonomiska utmaningar, mest omedelbart
levnadskostnadskrisen och behovet av att få
ner inflationen. De första stegen har redan
tagits, att begränsa energipriserna och sänka
skatterna. Något vi bedömer kommer
upprätthålla hushållens konsumtion och bidra
till att Storbritannien med nöd och näppe
avvärjer
en
recession.
Men
med
konsumentförtroendet på rekordlåga nivåer och
återigen
stigande
upplåning
kvarstår
utmaningar.

Trots den pågående globala makroekonomiska
turbulensen har den finska ekonomin hittills hållit i
sig bra under 2022. Men det finns tecken på att
ekonomin nu börjar svalna och vi förväntar oss att
den kommer att backa ytterligare i år. Dessutom
ser vi framför oss att aktiviteten förblir trög nästa
år då hög inflation dämpar hushållens
konsumtion. Vi räknar med att BNP-tillväxten
minskar med 0,2 procent 2023, mot bakgrund av
en svag inhemsk efterfrågan. Även om vi tror att
inflationen kommer att dämpas nästa år, ser den
ut att förbli hög. Vi förväntar oss en blygsam
ökning av arbetslösheten 2023 och att utsikterna
för den finska ekonomin förbättras 2024, då vi
räknar med att BNP-tillväxten återhämtar sig till
1,0 procent.

Sverige: Sämre tider, men ingen lågkonjunktur

Hög inflation och snabbt stigande räntor tynger
hushållens
konsumtion,
företagens
investeringar och bostadsbyggandet. Den
ekonomiska aktiviteten bromsar in det
närmaste året. Finanspolitiska stöd till hushåll
och en fortsatt relativt stark arbetsmarknad
mildrar
dock
konjunkturnedgången.
Riksbanken höjer samtidigt styrräntan snabbt
till 2,75 procent i början av nästa år för att
vända den hastigt stigande inflationen, men
redan 2024 påbörjas sänkningar.
Norge: Centralbanken visar ingen barmhärtighet

Arbetsmarknaden
börjar
bli
glödhet,
kärninflationen har stigit långt över målet och prisoch löneförväntningarna har ökat kraftigt. I ett
försök att dämpa det eskalerande trycket kommer
Norges Bank sannolikt att ta i med
hårdhandskarna och vi räknar med att styrräntan
når 2,75 procent i slutet av detta år, innan den
stiger ytterligare till 3,25 procent under första
halvåret nästa år . Att få ner inflationen är för
närvarande Norges Banks högsta prioritet, och
det kommer att få kännbara konsekvenser. De
ekonomiska utsikterna har försämrats markant,
arbetslösheten
väntas
öka
under
hela
prognoshorisonten
och
bostadsmarknaden
kommer sannolikt att drabbas hårdare än vad som
tidigare antagits.

Danmark: Vintern är på väg, likaså en recession

De mörka molnen som skymtade vid horisonten
före sommaren håller nu på att formas till en
vinterstorm.
Kombinationen
av
stramare
finansiella villkor, högre inflation, svagare global
tillväxt och en eskalerande energikris tyder på en
allvarligare och utdragen lågkonjunktur än vi
tidigare hade räknat med. Vi räknar nu med att
efterfrågan förblir dämpad 2023, inflationen
kommer att vara högre under en längre tid och
arbetslösheten stiger, vilket kommer att utöva
ytterligare tryck nedåt på en redan försvagad
bostadsmarknad.
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Storbritannien

Ny premiärminister, nya tag
Storbritannien har nu fått sin fjärde premiärminister på lite drygt sex år, Liz Truss. Dessutom blir
det sannolikt val våren 2024. Innan dess står landet inför ett stort antal ekonomiska utmaningar,
mest omedelbart boendekostnadskrisen och behovet av att få ner inflationen. De första stegen har
redan tagits, att begränsa energipriserna och sänka skatterna. Något vi bedömer kommer
upprätthålla hushållens konsumtion och bidra till att Storbritannien med nöd och näppe avvärjer en
recession. Men med konsumentförtroendet på rekordlåga nivåer och återigen stigande upplåning
kvarstår utmaningar.
Politisk förändring igen
Den nya premiärministern, Liz Truss, röstade för att
stanna kvar i EU i brexit-omröstningen, men gjorde
sig som handelsminister känd då hon efter brexit
med stor entusiasm sökte frihandelsavtal över hela
världen. Truss är även stark förespråkare för att
stimulera tillväxten och är villig att öka statens
upplåning, men kan ändå komma att förespråka
lägre offentliga utgifter för att istället sänka skatter.
Trots ett stimulanspaket, som uppskattningsvis
kommer att kosta minst 100 miljarder GBP, är vår
prognos att den brittiska ekonomin kommer snudda
vid en recession under slutet av året, med en tillväxt
på noll under första halvåret 2023, och dämpad
tillväxt därefter.

Konsumenterna – känner sig allt mer utsatta
Pessimismen bland de brittiska konsumenterna
fortsätter att fördjupas. Konsumentförtroendet är nu
på den lägsta nivån sedan mätningarna inleddes
1974. Den främsta orsaken är energikostnaderna.
Pristaket för den genomsnittliga inhemska
energianvändaren låg på strax under 1 300 GBP i
mars 2022. Sedan dess har det stigit till 2 500 GBP
och skulle enligt plan höjas till 3 500 GBP nu i

oktober. Men den senaste planerade höjningen blir
inte av då nya premiärministern satt ett pristak på
enhetskostnaden för energi, som innebär att det
genomsnittliga hushållet inte ska betala mer än
2 500 GBP. Det bör noteras att många företag står
inför betydligt högre fakturor med tanke på att
pristaket tillämpas på inhemska hushåll.
Pristaket på energi kommer säkerligen att hjälpa
hushållen, men den nya premiärministern planerar
också att införa andra stimulansåtgärder i form av
skattesänkningar. Skatteutgifter har stigit till nivåer
som inte har setts sedan tiden direkt efter andra
världskriget. Premiärminister Truss har gett löften
om att ta tillbaka den nyligen införda skattehöjningen
om 1,25 procent till National Insurance och att inte
genomföra
den
planerade
höjningen
av
bolagsskatten från 19 till 25 procent. Som ett resultat
av det förstnämnda har vi höjt vår prognos för
konsumtionen, medan vi räknar med att det
sistnämnda bidrar till att främja företagens
investeringar.
Hushållens sparkvot är fortfarande hög, på
6,8 procent. Frågan är om hushållen kommer ta av
sitt sparande eller vilja fortsätta spara på grund av
ökad osäkerhet. Hittills är uppgifterna från Bank of
England något oförenliga, med långsamt stigande
kreditkortslån och besparingar, men är i varje fall i
linje med vad som kan förväntas. Eftersom
energipristaket och skattesänkningarna har fokus på
att göra det möjligt att upprätthålla de nuvarande
konsumtionsnivåerna, i motsats till att höja
människors disponibla inkomster, är vår prognos att
konsumtionen kommer stödjas och sparkvoten
kommer sjunka. Med det ser vi även framför oss en
viss återhämtning för konsumentförtroendet från
dagens rekordlåga nivå.
Statsfinanserna
I mars var regeringens budgetunderskott, enligt
OBR (Office for Budget Responsibility), beräknat att
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falla från 99,1 miljarder GBP under 2022–2023 till
50,2 miljarder GBP under nästkommande år. Men
med pristaket på energi och skattesänkningarna
som den nya premiärministern överväger, som
samtliga ska finansieras med ytterligare lån, kommer
dessa siffror att justeras uppåt med minst
100 miljarder GBP i den nya budgeten, som väntas
under den närmaste månaden.
Sammantaget ligger den brittiska statsskulden på
2 388 miljarder GBP, eller 95,3 procent av BNP.
Även om det är högt, är det långt ifrån det högsta
bland utvecklade länder. En av många prioriteringar
som Liz Truss satte upp under partiledarkampanjen
var att placera covid-skulden om 310 till
419 miljarder GBP på en långsiktigt hållbar bana, en
uppgift som blir desto viktigare på grund av den
ytterligare skuld som energistödet ger upphov till.
Räntor – toppen är inom synhåll

Även om marknadens prognos är att räntorna
kommer att stiga till 4 procent eller mer, är vår
bedömning att Bank of England kommer att avsluta
räntehöjningarna vid 3 procent av följande skäl.
Vår prognos är att energipristaket kommer att leda
till att inflationen når en topp redan under tredje
kvartalet 2022. Dessutom ser vi inte någon allmän
löne-prisspiral – reallönerna har sjunkit med
3 procent – och även om det pågår en del strejker
med hög svansföring bland fackföreningarna inom
den offentliga sektorn, förblir stridsåtgärder
sällsynta. Ekonomin kommer också att sakta in,
även om vår prognos är att vi undgår en recession
är den långt ifrån överhettad. Slutligen har Bank of
England angett att banken kommer att fortsätta sitt
program kvantitativ åtstramning och även öka takten
genom aktiva försäljningar på upp till 10 miljarder
GBP av sitt tillgångsinnehav varje kvartal.
Sammantaget ser vi inflationen sjunka, även om
inflationen tenderar att vara en iterativ process, där
företagen justerar priserna för att sedan justera dem
igen som en reaktion på andra justeringar, en
process som vanligtvis tar 9 till 12 månader. Detta
pågår redan, och även om energipriserna skulle
sluta stiga kan de nuvarande prisnivåerna inte bara
absorberas av marginalerna, så företagen fortsätter
att justera insatskostnader och priser. Vår prognos
är därför att underliggande inflationen sjunker under
återstoden av året och även under 2023 och 2024,
men att det blir svårt att klara inflationsmålet om
2,0 procent.

Bank of England har haft ett svårt år, med en inflation
som ytterligare rört sig över målet om två procent.
Resultatet har blivit att räntorna höjts från
0,1 procent i december 2021 till 1,75 procent i början
av september. Vi förväntar oss nu ytterligare två
höjningar om 50 punkter vid ett försenat
septembermöte och återigen i november, samt en
höjning om 25 punkter i december, vilket gör att
räntorna kommer att ligga på 3 procent vid årets slut.
På längre sikt, när vi ser inflationen avta och
ekonomin växa under dess förväntade trend, räknar
vi med att räntorna kommer att sänkas närmare den
uppskattade neutrala nivån på cirka 2,5 procent. Vi
räknar med att sådana räntesänkningar inleds under
2024.

Pundet behöver lite putsning
Även om det råder en känsla av att pundet har farit
illa på sista tiden, när växelkursen EUR/GBP har
sjunkit från 1,35 till 1,16 under 2022, kan mycket av
det tillskrivas ränteskillnader, där Federal Reserve
höjer räntan snabbare än Bank of England. Men mot
ett bredare spektrum av valutor är pundets effektiva
växelkurs ned med inte fullt så dramatiska 7 procent
från sin högsta nivå i januari i år, och med endast 12
procent jämfört med nivån före brexitomröstningen.
Ytterligare sänkningar av den effektiva växelkursen
för pundet är naturligtvis möjliga, men successivt
mindre sannolika, enligt vår uppfattning. Vår
prognos är att kursen GBP/EUR rör sig mot 0,86 i
slutet av 2022 och 0,85 i slutet av 2023.
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Sverige

Sämre tider, men ingen djup lågkonjunktur
Hög inflation och snabbt stigande räntor tynger hushållens konsumtion, bostadsbyggandet och
företagens investeringar. Den ekonomiska aktiviteten bromsar in det närmaste året. Finanspolitiska stöd till hushåll och en fortsatt relativt stark arbetsmarknad mildrar dock konjunkturnedgången. Riksbanken höjer samtidigt styrräntan snabbt till 2,75 procent i början av nästa år för
att vända den rusande inflationen, men redan 2024 påbörjas sänkningar.
Stark ekonomi, men motvinden tilltar
Trots hög inflation och stigande räntor har svensk
ekonomi uppvisat fortsatt styrka under det första
halvåret i år. BNP-tillväxten har tuffat på i god takt,
drivet av oväntat höga investeringar och en fortsatt
återhämtning av hushållens konsumtion. Även
arbetsmarknaden är stark, med en rekordhög
sysselsättningsgrad och fallande arbetslöshet.
Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög. Företagen
signalerar att de har brist på arbetskraft och planerar
att fortsätta anställa de kommande månaderna.

Men nu hopar sig de mörka molnen. Hushållen
pressas av hög inflation, stigande räntor och fallande
bostadspriser. Den urholkade köpkraften har bidragit
till att hushållens förtroende har fallit till rekordlåga
nivåer enligt Konjunkturinstitutets barometer. Under
det första halvåret i år har konsumtionen ändå hållits
uppe, då hushållen har dragit ned på sparandet.
Men under sommaren har konsumtionen börjat
minska och fortsatt fallande reala inkomster och
mindre möjligheter att ytterligare dra ned på
sparandet talar för att konsumtionen fortsätter att
vara svag under hösten. Även företagen har börjat
bli något mindre optimistiska om framtiden och
byggföretagen väntar sig att bostadsbyggandet
dämpas betydligt nästa år i spåren av högre räntor,

sämre konjunktur, högre byggkostnader och fallande
bostadspriser.
Tydlig inbromsning nästa år
Vi räknar med att den ekonomiska aktiviteten
bromsar in det närmaste året. För det första
förväntas hushållens minskade köpkraft, i spåren av
hög inflation och stramare penningpolitik, leda till att
konsumtionen dämpas. Finanspolitiska stöd till
hushållen och en fortsatt stark arbetsmarknad
mildrar dock nedgången. I löpande pris (kronor och
ören) fortsätter konsumtionen att öka i god takt. För
det andra tyngs efterfrågan på svensk export av den
svagare globala tillväxten. För det tredje dämpas
investeringarna i spåren av högre räntor och
svagare
konjunktur.
Bostadsinvesteringarna
förutspås falla väsentligt, när ränteuppgången dels
driver upp kostnaden, dels bidrar till ett
bostadsprisfall om närmare 15 procent från toppen i
början av detta år. I syfte att dämpa effekterna på
bostadsmarknaden räknar vi med en lättnad av
amorteringskraven.

För det fjärde dämpas inhemsk efterfrågan
ytterligare när den svagare ekonomin efter hand
bromsar jobbtillväxten och orsakar något stigande
arbetslöshet nästa år. Sammantaget räknar vi med
att BNP minskar med 0,1 procent nästa år och att
BNP stiger med 1,6 procent 2024, vilket är något
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lägre än trendtillväxten. Återhämtningen inleds först
under slutet av 2024 när inflationen har fallit tillbaka
och hushållens köpkraft åter förbättras.
Finanspolitiken stöttar hushållen
Tack vare Sveriges låga statsskuld finns det ett rejält
utrymme
för
staten
att
dämpa
konjunkturavmattningen. Men en alltför expansiv
finanspolitik riskerar att
slå tillbaka då detta
sannolikt spär på inflationen, vilket i sin tur kan tvinga
Riksbanken att höja styrräntan ännu mer. Det har
bidragit till en relativt återhållsam löftesgivning inför
det här valet. Undantaget är att samtliga partier i
Riksdagen vill kompensera hushåll och företag för
de
rekordhöga
energipriserna.
De
höga
energipriserna ökar statens intäkter genom bland
annat högre momsintäkter, flaskhalsavgifter och
högre vinster för statligt ägda energibolag. Vi räknar
med att stora delar av de onormalt hög intäkterna
återbetalas till hushåll och företag, vilket dämpar
konjunkturavmattningen
och
beroende
på
utformningen kan det även trycka ned inflationen.
Utöver denna återbetalning om totalt 60 miljarder
kronor till hushåll och företag är vårat huvudscenario
att det finns ett reformutrymme på ca 40 mdkr vilket
kommer att utnyttjas. Därmed bedömer vi att
finanspolitiken varken är åtstramande eller expansiv
nästa år. Sammantaget räknar vi därför med att den
offentliga skuldsättningen minskar ytterligare nästa
år ned till ca 30 procent av BNP. Men det finns en
uppenbar risk att det blir en mer expansiv budget för
att Ulf Kristerssons regering ska säkra stödet för sin
budget.

Löneökningarna växlar upp
Trots god konjunktur och skenande inflation så har
löneökningstakten än så länge varit måttlig då de
centrala avtalen, som sträcker sig till sista mars
nästa år, har förblivit styrande, även om
löneglidningen har ökat något den senaste tiden.

Vinterns avtalsrörelse sker i en utmanande miljö.
Stark arbetsmarknad och hög inflation talar för högre
löneökningar. Samtidigt försämras konjunkturen
vilket kan få en återhållande effekt på avtalsrörelsen.
Statliga kompensationer för höga elpriser kan också
hålla tillbaka lönekraven. Vi räknar med ett framtungt
avtal med avtalade löneökningar. Med påslag utöver
avtalen räknar vi med att lönerna stiger med drygt 4
procent 2023 och därefter förväntas ökningstakten
växla ned till cirka 3,5 procent under 2024.
Inflationen faller tillbaka nästa år
Inflationen är den högsta på 30 år och vi räknar med
att den stiger ytterligare under hösten. Företagens
högre kostnader för bland annat insatsvaror och
höga importpriser från den svaga kronan trycker upp
konsumentpriserna. Flera faktorer talar dock för att
inflationen sjunker nästa år. Svagare global
konjunktur dämpar internationella priser och många
råvarupriser har redan fallit tillbaka. Dämpad
inhemsk efterfrågan och förhållandevis måttliga
löneökningar håller också tillbaka inflationstrycket.
En starkare krona framöver väntas också mildra
inflationstrycket. Sammantaget bedöms inflationen
gradvis falla tillbaka under nästa år, men för helåret
stannar KPIF inflationen på höga 6,1 procent. Först
framåt 2024 bedöms inflationen vara i linje med
inflationsmålet på 2 procent.

Riksbanken höjer räntan till 2,75 procent
Den höga och utdragna inflationen tvingar
Riksbanken att snabbt strama åt penningpolitiken. Vi
räknar med att de höjer styrräntan med 50 punkter i
november. Därefter räknar vi med ytterligare
höjningar med 25 punkter i februari och april till 2,75
procent. När de kommit upp till den nivån är vår
bedömning att Riksbanken ligger still, då inflationen
börjar sjunka tillbaka och ekonomin kyls av. Under
2024 räknar vi med att styrräntan sakta sänks mot
mer normala nivåer.
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Nyckeltal
BNP-prognoser

Årligt genomsnitt
2021

2022p

2023p

2024p

Sverige*

4,8 (4,7)

3,0 (2,4)

-0,1 (1,0)

1,6 (1,7)

Danmark

4,9 (4,7)

2,3 (3,8)

-0.7 (0,5)

1,1 (1,0)

Finland

3,0 (3,5)

2,3 (1,8)

-0,2 (1,3)

1,0 (1,5)

Norge, fastlandet*

4,2 (4,1)

2,9 (3,6)

0,7 (1,9)

1,3 (1,0)

Euroområdet

5,2 (5,4)

3,1 (2,4)

-0.5 (0,9)

1,5 (1,5)

Storbritannien

7,4 (7,4)

3,7 (3,2)

0,4 (1,2)

1,3 (1,8)

USA*

5,7 (5,7)

1,8 (3,0)

0,2 (1,6)

1,3 (1,6)

Kina

8,1 (8,1)

3,7 (5,1)

5,2 (5,3)

5,1 (5,1)

*Kalenderjusterat

Inflationsprognoser

Årligt genomsnitt
2021

2022p

2023p

2024p

Sverige, KPI

2,2 (2,2)

8,3 (6,5)

8,8 (4,8)

2,0 (3,0)

Sverige, KPIF

2,4 (2,4)

7,6 (6,2)

6,1 (3,6)

1,9 (2,2)

Danmark

1,9 (1,9)

7,8 (6,2)

5,8 (3,6)

2,3 (2,3)

Finland

2,2 (2,2)

6,7 (5,3)

3,8 (2,7)

2,2 (2,0)

Norge, KPI

3,5 (3,5)

5,5 (4,0)

3,7 (1,9)

2,0 (1,9)

Norge, kärn

1,7 (1,7)

3,7 (2,8)

3,5 (2,6)

2,5 (2,2)

Euroområdet

2,6 (2,6)

8,2 (6,5)

5,0 (2,6)

2,1 (2,0)

Storbritannien

2,6 (2,5)

8,3 (9,0)

7,4 (7,4)

4,8 (3,8)

USA, kärn

3,3 (3,3)

4,8 (4,7)

3,4 (2,8)

2,4 (2,2)

Arbetslöshetsprognoser

Årligt genomsnitt
2021

2022p

2023p

2024p

Sverige

8,8 (8,8)

7,4 (7,4)

7,4 (7,5)

7,9 (7,7)

Danmark

5,2 (5,2)

4,4 (4,4)

5,4 (4,9)

5,9 (5,3)

Finland

7,6 (7,6)

6,7 (6,6)

7,0 (6,4)

6,9 (6,3)

Norge*

3,1 (3,1)

1,8 (1,9)

2,1 (1,8)

2,3 (2,1)

Euroområdet

7,7 (7,7)

6,8 (6,9)

7,4 (7,3)

7,5 (8,0)

Storbritannien

4,5 (4,5)

4,5 (4,5)

5,3 (5,3)

4,9 (4,9)

USA

5,4 (5,4)

3,6 (3,5)

4,1 (3,8)

4,9 (4,2)

Källa: Handelsbanken

*Registrerad arbetslöshet NAV

Inom parentes: Handelsbanken Konjunkturprognos 18 maj 2022.
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Valutaprognoser

EUR/SEK

Årets slut
2021

2022p

2023p

2024p

10,23 (10,23)

10,85 (10,10)

10,50 (9,80)

10,30 (9,80)

USD/SEK

9,03 (9,03)

11,07 (9,44)

10,50 (8,83)

10,00 (8,60)

GBP/SEK

12,18 (12,18)

12,62 (11,61)

12,35 (11,67)

12,12 (11,67)

NOK/SEK

1,02 (1,02)

1,07 (1,00)

1,06 (0,98)

1,05 (1,01)

DKK/SEK

1,37 (1,37)

1,46 (1,35)

1,41 (1,31)

1,38 (1,31)

CHF/SEK

9,49 (9,49)

11,19 (9,71)

10,82 (9,33)

10,62 (9,33)

JPY/SEK

8,13 (8,13)

7,91 (7,61)

7,72 (7,12)

7,35 (6,93)

CNY/SEK

1,42 (1,42)

1,60 (1,47)

1,57 (1,38)

1,52 (1,33)

2021

2022p

2023p

2024p

EUR/USD

1,13 (1,13)

0,98 (1,07)

1,00 (1,11)

1,03 (1,14)

USD/JPY

111,05 (111,05)

140,00 (124,00)

136,00 (124,00)

136,00 (124,00)

EUR/GBP

0,840 (0,840)

0,860 (0,870)

0,850 (0,840)

0,850 (0,840)

GBP/USD

1,35 (1,35)

1,14 (1,23)

1,18 (1,32)

1,21 (1,36)

EUR/CHF

1,08 (1,08)

0,97 (1,04)

0,97 (1,05)

0,97 (1,05)

USD/CNY

6,35 (6,35)

6,90 (6,40)

6,70 (6,40)

6,60 (6,45)

2021

2022p

2023p

2024p

EUR/DKK

7,44 (7,44)

7,44 (7,46)

7,45 (7,46)

7,46 (7,46)

SEK/DKK

0,73 (0,73)

0,69 (0,74)

0,71 (0,76)

0,72 (0,76)

USD/DKK

6,57 (6,57)

7,59 (6,97)

7,45 (6,72)

7,24 (6,54)

GBP/DKK

8,86 (8,86)

8,65 (8,57)

8,76 (8,88)

8,78 (8,88)

CHF/DKK

6,90 (6,90)

7,67 (7,17)

7,68 (7,10)

7,69 (7,10)

JPY/DKK

5,92 (5,92)

5,42 (5,62)

5,48 (5,42)

5,33 (5,28)

2021

2022p

2023p

2024p

EUR/NOK

9,99 (9,99)

10,10 (10,10)

9,90 (9,95)

9,80 (9,75)

SEK/NOK

0,98 (0,98)

0,93 (1,00)

0,94 (1,02)

0,95 (0,99)

USD/NOK

8,82 (8,82)

10,31 (9,44)

9,90 (8,96)

9,51 (8,55)

GBP/NOK

11,90 (11,90)

11,74 (11,61)

11,65 (11,85)

11,53 (11,61)

CHF/NOK

9,27 (9,27)

10,41 (9,71)

10,21 (9,48)

10,10 (9,29)

JPY/NOK

7,94 (7,94)

7,36 (7,61)

7,28 (7,23)

7,00 (6,90)

Källa: Handelsbanken
Inom parentes: Handelsbanken Konjunkturprognos 18 maj 2022.
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Ränteprognoser
Styrränta
USA
Euroområdet
Sverige
Danmark
Storbritannien
Norge

3-månader interbankränta
USA, LIBOR
Sverige, STIBOR
Euro Area, EURIBOR
Danmark, CIBOR
Norge, NIBOR

2-årig statsobligationsränta
USA
Euroområdet (Tyskland)
Sverige
Danmark
Finland
Storbritannien
Norge

5-årig statsobligationsränta
USA
Euroområdet (Tyskland)
Sverige
Danmark
Finland
Storbritannien
Norge

10-årig statsobligationsränta
USA
Euroområdet (Tyskland)
Sverige
Danmark
Finland
Storbritannien
Norge

Årets slut

2021

2022p

2023p

2024p

0,125 (0,125)
0,50 (-0,50)
0,00 (0,00)
-0,60 (-0,60)
0,25 (0,25)
0,50 (0,50)

3,875 (2,625)
2,00 (0,50)
2,25 (1,25)
1,90 (0,50)
3,00 (1,50)
2,75 (1,75)

4,125 (2,625)
2,00 (0,75)
2,75 (1,75)
1,90 (0,75)
3,00 (1,50)
3,25 (2,25)

3,375 (2,375)
1,50 (0,75)
2,25 (1,75)
1,40 (0,75)
2,75 (1,50)
3,00 (2,25)

2021

2022p

2023p

2024p

0,21 (0,21)
-0,04 (-0,04)
-0,57 (-0,57)
0,28 (-0,28)
0,95 (0,95)

4,00 (2,90)
1,90 (1,20)
2,05 (0,65)
2,15 (0,80)
3,10 (2,05)

4,00 (2,70)
2,75 (1,75)
2,15 (0,90)
2,20 (1,00)
3,55 (2,60)

3,25 (2,50)
2,25 (1,75)
1,70 (0,90)
1,75 (1,00)
3,30 (2,60)

2021

2022p

2023p

2024p

0,73 (0,73)
-0,64 (-0,64)
-0,20 (-0,20)
-0,60 (-0,60)
-0,59 (-0,59)
0,67 (0,67)
1,33 (1,33)

4,00 (3,50)
1,82 (1,00)
2,87 (2,05)
2,00 (1,50)
1,85 (1,05)
3,97 (1,77)
3,40 (2,40)

3,75 (2,80)
2,05 (0,95)
3,05 (1,90)
2,20 (1,50)
2,10 (1,00)
3,78 (2,27)
3,30 (2,40)

3,20 (2,60)
1,65 (0,75)
2,65 (1,75)
1,80 (1,30)
1,70 (0,80)
3,58 (2,60)
3,25 (2,40)

2021

2022p

2023p

2024p

1,26 (1,26)
-0,47 (-0,47)
0,10 (0,10)
-0,22 (-0,22)
-0,35 (-0,35)
0,81 (0,81)
1,63 (1,63)

3,85 (3,50)
2,01 (1,23)
2,82 (2,25)
2,30 (1,70)
2,30 (1,55)
3,69 (2,07)
3,35 (2,75)

3,70 (2,85)
2,30 (1,10)
2,92 (2,05)
2,50 (1,60)
2,50 (1,30)
3,85 (2,82)
3,20 (2,65)

3,25 (2,70)
1,93 (0,95)
2,04 (1,80)
2,15 (1,45)
2,05 (1,10)
3,92 (3,30)
3,10 (2,45)

2021

2022p

2023p

2024p

1,52 (1,52)
-0,21 (-0,21)
0,29 (0,29)
0,05 (0,05)
0,07 (0,07)
1,02 (1,02)
1,71 (1,71)

3,70 (3,50)
2,21 (1,45)
2,51 (2,45)
2,50 (1,85)
2,70 (1,90)
3,41 (2,38)
3,35 (2,80)

3,70 (2,90)
2,55 (1,25)
3,05 (2,20)
2,80 (1,50)
3,00 (1,60)
3,92 (3,38)
3,20 (2,70)

3,30 (2,80)
2,20 (1,15)
2,80 (1,95)
2,40 (1,40)
2,50 (1,40)
4,25 (4,00)
3,10 (2,70)

2-årig swap

2021

2022p

2023p

2024p

USA
Euroområdet
Sverige
Danmark
Storbritannien
Norge

0,91 (0,91)
-0,30 (-0,30)
0,30 (0,30)
-0,03 (-0,03)
1,20 (1,20)
1,61 (1,61)

4,20 (3,70)
2,73 (1,54)
3,67 (2,55)
3,00 (2,05)
4,77 (2,57)
3,70 (2,65)

3,95 (3,00)
2,60 (1,45)
3,45 (2,35)
3,00 (2,05)
4,48 (2,97)
3,60 (2,60)

3,40 (2,80)
2,10 (1,20)
2,65 (2,20)
2,60 (1,85)
4,28 (3,30)
3,20 (2,60)

5-årig swap

2021

2022p

2023p

2024p

USA
Euroområdet
Sverige
Danmark
Storbritannien
Norge

1,34 (1,34)
0,02 (0,02)
0,71 (0,71)
0,23 (0,23)
1,29 (1,29)
1,87 (1,87)

3,95 (3,60)
2,79 (1,79)
3,54 (2,85)
3,05 (2,35)
4,12 (2,50)
3,50 (3,00)

3,85 (3,00)
2,80 (1,58)
3,78 (2,52)
3,15 (2,25)
4,23 (3,20)
3,35 (2,80)

3,40 (2,85)
2,38 (1,40)
3,38 (2,25)
2,80 (2,10)
4,29 (3,68)
3,20 (2,60)

10-årig swap

2021

2022p

2023p

2024p

USA
1,55 (1,55)
Euroområdet
0,30 (0,30)
Sverige
0,97 (0,97)
Danmark
0,50 (0,50)
Storbritannien
1,21 (1,21)
Norge
1,90 (1,90)
Källa: Handelsbanken
Inom parentes: Handelsbanken Konjunkturprognos 18 maj 2022.

3,80 (3,60)
2,96 (2,04)
3,41 (3,05)
3,20 (2,55)
3,46 (2,43)
3,45 (3,10)

3,85 (3,05)
3,05 (1,70)
3,75 (2,67)
3,40 (2,20)
3,97 (3,43)
3,30 (2,95)

3,45 (2,95)
2,65 (1,60)
3,50 (2,40)
3,00 (2,10)
4,30 (4,05)
3,20 (2,75)
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Ansvarsbegränsning och särskilda upplysningar
Varningar för risker
Alla placeringar innebär risker och investeraren uppmanas att fatta egna beslut om lämpligheten att placera i något
av de värdepapper som omnämns i rapporten, mot bakgrund av egna mål med placeringen, ekonomisk ställning
och riskvillighet. Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet
på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade
kapitalet.

Ansvarsbegränsningar
Handelsbanken Capital Markets, som är en division inom Svenska Handelsbanken AB (publ) (i fortsättningen
kallad ”SHB”), är ansvarig för sammanställningen av analysrapporter. I Sverige står SHB under tillsyn av
Finansinspektionen, i Norge av norska Finansinspektionen, i Finland av finska Finansinspektionen och i Danmark
av danska Finansinspektionen. Alla analysrapporter bygger på information från handels- och statistiktjänster och
annan information som SHB bedömt vara tillförlitlig. SHB har emellertid inte själv verifierat informationen och kan
inte garantera att informationen är sann, korrekt eller fullständig.
SHB eller någon av dess närstående företag, tjänstemän, styrelseledamöter eller medarbetare åtar sig inget som
helst ansvar gentemot en person för direkta, indirekta eller särskilda skador eller följdskador som uppstår efter
användning av information i analysrapporter, inklusive eventuell utebliven vinst, utan begränsning. Detta gäller
även om SHB uttryckligen har informerats om möjligheten eller sannolikheten för sådana skador.
Åsikterna i SHB:s analysrapporter är SHB:s och dess dotterbolags medarbetares uppfattningar och avspeglar
respektive analytikers personliga uppfattning vid nuvarande tidpunkt och kan förändras. Det finns inga garantier för
att framtida händelser ligger i linje med dessa uppfattningar. Varje analytiker som identifierats i rapporten intygar
också att de uppfattningar som uttrycks här och som tillhör analytikern korrekt avspeglar hans eller hennes
personliga uppfattningar om de företag eller värdepapper som diskuteras i analysrapporten.
Syftet med SHB:s analysrapporter är endast att ge information. Informationen i analysrapporterna utgör ingen
personlig rekommendation eller personligt investeringsråd, och analysrapporterna eller uppfattningarna bör inte
utgöra underlag för investeringsbeslut eller strategiska beslut. Detta dokument utgör inte eller är inte del av ett
erbjudande om försäljning eller tecknande av eller inbjudan till ett erbjudande om att köpa eller teckna
värdepapper, och det ska heller inte, helt eller delvis, utgöra underlag för eller användas i samband med eventuellt
avtal eller åtagande i någon form. Det är inte säkert att tidigare utveckling upprepas och tidigare utveckling ska inte
tas som en indikation på framtida utveckling. Värdet på investeringarna och avkastningen från dem kan gå såväl
ned som upp och investeraren riskerar att förlora hela sitt investerade innehav. Investeraren garanteras inga
vinster på investeringar och kan förlora pengar. Förändringar i valutakurser kan förorsaka att värdet på
investeringar gjorda i andra länder och vinster från dessa stiger eller faller. Denna analysprodukt uppdateras
regelbundet.
Ingen del av SHB:s analysrapporter får reproduceras eller spridas till någon annan person utan att SHB
dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande därtill. Spridningen av detta dokument kan i vissa jurisdiktioner vara
förbjuden i lag och personer som på något sätt mottar dokumentet måste själva förvissa sig om, och iaktta,
eventuella restriktioner.
Rapporten innefattar inga legala eller skatterelaterade aspekter kopplade till emittentens planerade eller befintliga
emissioner av skuldebrev. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige.

Viktiga upplysningar om analyser
SHB:s medarbetare, inklusive analytiker, får ersättning som genereras av företagets totala lönsamhet. Ersättningen
till analytiker baseras inte på specifika corporate finance- eller obligationsmarknadstjänster. Ingen del av
analytikerns ersättning har kopplats, eller kommer att kopplas, direkt eller indirekt till specifika rekommendationer
eller uppfattningar som uttrycks i analysrapporterna.
SHB och/eller dess dotterbolag kan erbjuda investmentbank-tjänster och andra tjänster, inklusive corporate
banking-tjänster och värdepappersrådgivning, åt företagen som omnämns i vår analys.
Vi kan agera rådgivare och/eller mäklare åt de företag som omnämns i vår analys. SHB kan också ansöka om
corporate finance-uppdrag hos dessa företag.
Vi köper och säljer värdepapper som omnämns i vår analys från kunder i eget namn. Vi kan därför vid olika
tidpunkter ha en lång eller kort position i sådana värdepapper. Vi kan också fungera som marknadsgarant för
värdepapper avseende alla företag som omnämns i analysrapporten.
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SHB, dess närstående företag, kunder, tjänstemän, styrelseledamöter eller medarbetare kan äga eller inneha
positioner i värdepapper som omnämns i analysrapporterna.
Under vissa förutsättningar får banken i samband med tjänster avseende finansiella instrument betala eller ta emot
incitament, t.ex. avgifter och kommission från andra än kunden. Incitament kan bestå av såväl monetära som ickemonetära förmåner. Om incitament utges till eller tas emot av tredje part krävs att ersättningen ska syfta till att höja
kvaliteten på tjänsten och att den inte hindrar banken från att tillvarata kundens intressen. Kunden ska informeras
om de ersättningar som banken tar emot. När banken tillhandahåller investeringsanalys tar banken emot och
behåller ersättningar och förmåner som utgör mindre icke-monetära förmåner från tredje part. Mindre ickemonetära förmåner består av något av följande.





Uppgifter eller dokumentation om ett finansiellt instrument eller en investeringstjänst, som är av allmän
karaktär.
Skriftligt material som framställts av en tredjepart som är emittent för att marknadsföra en nyemission.
Deltagande i konferenser och seminarier som gäller ett visst instrument eller en viss investeringstjänst
Representation upp till ett rimligt värde.

Banken har riktlinjer för analys, vilka ska säkerställa analytikers och analysavdelningens integritet och oberoende
samt identifiera faktiska eller potentiella intressekonflikter som berör analytiker eller banken, samt att lösa sådana
eventuella konflikter genom att eliminera eller minska dem och/eller offentliggöra dem om lämpligt. Som ett led i
kontrollen av intressekonflikter har Handelsbanken infört restriktioner (”informationshinder”) i kommunikationen
mellan analysavdelningen och andra avdelningar inom Handelsbanken. Analysavdelningen är organisatoriskt
åtskild från corporate finance-avdelningen och andra avdelningar med liknande arbetsuppgifter. I riktlinjerna för
analysavdelningen finns regler för hur ersättningar, bonus och lön får betalas ut till analytiker, vilka
marknadsföringsaktiviteter en analytiker får delta i, hur analytiker ska hantera sina egna och närståendes
värdepappersaffärer m.m. Vidare finns också inskränkningar i kommunikationen mellan analytikern och det
analyserade bolaget.
Enligt bankens Etiska riktlinjer i Handelsbankenkoncernen ska styrelsen och samtliga anställda inom
Handelsbanken i sin verksamhet i banken och vid andra uppdrag iaktta hög etisk standard. Anställda i banken ska
uppträda så att förtroendet för banken upprätthålls. All verksamhet i koncernen ska präglas av hög etisk standard.
Intressekonflikter ska identifieras och handläggas på ett för berörda parter rimligt sätt. Policyn för etik beskriver,
utöver detta, även hur anställda som misstänker oegentligheter eller andra missförhållanden ska förfara,
exempelvis med hjälp av SHB:s visselblåsarsystem (whistleblowing). I SHBs policy för korruption fastslås vikten av
att förebygga och aldrig acceptera korruption, samt att alltid agera vid misstanke om korruption. För fullständig
information om Handelsbankens Policyer hänvisas till Handelsbankens hemsida
https://www.handelsbanken.com/sv/ / Om koncernen / Policydokument och riktlinjer.
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