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När pandemin äntligen släppte sitt grepp drabbades världen av 
ytterligare en sjukdom med fruktansvärda konsekvenser i form av 
mänskligt lidande och samhällskaos – en mans maktfullkomlighet. 
Rysslands invasion av Ukraina sänder chockvågor genom världen. 
Ett ryskt imperium vars krympande inflytande, inklämt mellan 
de större maktsfärerna USA/EU och Kina, har fått en despotisk 
förkämpe i Putin som med endast ett fåtal starka kort på en 
annars svag hand tar till brutala metoder för att återställa den 
ryska glansen. Tidpunkten för upptrappningen av konflikten, 
som har resulterat i en militär invasion, är vald för att Putin hade 
räknat med att kunna spela högt med sitt näst starkaste kort - 
energiexporten. Genom att Ryssland kontrollerar en betydande 
del av framför allt Europas energiförsörjning var tanken sannolikt 
att utnyttja en redan bekymmersam global inflationssituation 
med att utpressa eftergifter från omvärlden. Resultatet har dock 
blivit en gigantisk missräkning från Putins sida. Framför allt har 
kraften i omvärldens sanktioner underskattats. De krav som har 
framförts från rysk sida ser vi inte som realistiska för att få stopp 
på kriget. Det som däremot talar för en snar lösning är att priset 
för Putin stiger snabbt, inte bara ekonomiskt utan även politiskt. 
För ett hårt ansatt Ukraina spelar tiden naturligtvis en helt 
avgörande roll. Hur utdraget kriget blir avgör även hur stor dess 
inverkan blir på världsekonomin och de finansiella marknaderna. 
Den ryska ekonomin står på randen till en avgrund men det är 
inte det som oroar investerare. Istället är det i egenskap av stor 
producent av energi och andra råvaror som Ryssland påverkar 
omvärlden ekonomiskt. Dramatiskt ökade energipriser till följd 
av kriget späder på ett redan högt globalt inflationstryck och föder 
därigenom oron för att en extremt lätt penningpolitik ska stramas 
åt alltför kraftigt. Högre energipriser får emellertid samma effekt 
som en skattehöjning vilket innebär att centralbanker nu kan välja 
att gå försiktigare fram. Tiden spelar en avgörande roll. En relativt 
snar lösning på den akuta katastrofen skulle medföra att effekterna 
på den globala ekonomin blir begränsade. Även om kriget lämnar 
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bestående mänskliga trauman så kommer marknaden i det läget att 
fokusera på den starka underliggande tillväxten i världsekonomin. 
En tillväxt så stark att räntehöjningar allt mer kommer att ses som 
helt rimliga istället för att som just nu skapa oro.

Den ryska invasionen av Ukraina har inneburit en mardröm i termer 
av mänskligt lidande. Det kan tyckas okänsligt att tala om effekterna 
på de finansiella marknaderna med tanke på vilken situation folket i 
Ukraina befinner sig i men det är det som är vårt åtagande gentemot 
våra kunder. Världen står återigen inför ett allvarligt hot och precis 
som när pandemin slog till tvingas vi göra den här analysen utifrån 
ovanligt många okända förutsättningar. Utvecklingen styrs i hög grad 
av vad som sker i huvudet på en person. En person som efter att ha varit 
isolerad under en längre tid har fabulerat ihop en historiebeskrivning 
och en världsbild som för en utomstående betraktare framstår som ren 
rappakalja. Putin agerar oförutsägbart och irrationellt samtidigt som 
hans handlingar får oerhörda konsekvenser vilket gör analysen av hur 
saker och ting kan komma att utvecklas extra svår.

Inklämt mellan de större maktsfärerna USA/EU och Kina har det 
ryska imperiets inflytande varit krympande och Putin har inte så 
många starka kort på hand. Angreppet på Ukraina är en del av Putins 
plan att skapa en buffertzon bestående av de angränsande länderna 
mot väst. En buffertzon som inte bara är försvarsmässig, utan även 
politisk, som skydd mot att demokratiska yttringar ska sprida sig till 
Moder Ryssland. 

Att Rysslands angrepp på Ukraina, som eskalerat till ett fullskaligt 
försök att invadera landet, sker just nu är sannolikt ingen slump. 
Putins övertygelse var att Rysslands betydelse som råvaruexportör, 
Ryssland står för cirka 40 procent av Europas import av gas, skulle 
vara tillräcklig för att pressa fram eftergifter från omvärlden. I en för 
världsekonomin redan bekymmersam global inflationssituation med 
höga energipriser var nog Rysslands starke man övertygad om att 
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bristen på energi skulle leda till åtgärder – men bara begränsade – från 
omvärlden när man hotade Ukraina. 

Putin har grovt missbedömt omvärldens reaktion. Sanktionerna mot 
Ryssland har blivit oerhört kraftfulla och energikortet har inte blivit 
den joker som han räknade med. Missbedömningen har visat sig vara 
fullständig på alla plan. Om målet var att skapa en buffertzon med 
Ryskt politiskt inflytande på de närliggande länderna så har resultatet 
av invasionen i Ukraina blivit det omvända. Viljan i dessa randstater 
att söka sig västerut har istället ökat. Dessutom innebär nya betydande 
försvarssatsningar att EU allt mer kommer att kunna matcha sin 
ekonomiska betydelse även militärt. Tysklands upprustning och 
försvarsmässiga omsvängning kommer att ge ny militär tyngd åt EU. 
Resultatet blir att den ryska ”inklämningen” som Putin upplever blir 
större.

Ekonomiskt riskerar Ryssland att bli avskuret från stora delar av 
finansmarknaden och att hamna i en depression. Sanktioner och 
Europas beslut att inom kort bli helt oberoende av rysk energiimport 
får långtgående negativa tillväxteffekter för den ryska ekonomin. Ett 
alltmer isolerat Ryssland skulle kunna öka sitt handelsutbyte med 
Kina, men det skulle vara att sätta sig i knät på den andra stormakten 
vilket skulle rimma illa med Putins vision. Dessutom kommer Putin 
inte att kunna räkna med ett starkt stöd från den kinesiska ledningen. 
Kinas handel med USA och Europa är omfattande och drygt 13 
gånger större än den med Ryssland. Allvarligt gnissel i utbytet med 
väst får betydande konsekvenser för den kinesiska tillväxten. En sämre 
ekonomisk utveckling i Kina gör det svårare för kommunistpartiet att 
hålla sin del av det osynliga sociala kontrakt som de flesta bedömer 
finns i Kina. Ett kontrakt där medborgarna överlåter styrandet till 
partiet så länge som välståndet ökar. Det finns sålunda en gräns för 
hur långt Kina är beredda att gå i sitt stöd för Putin. 

Det är ovisst i skrivande stund hur krisen kan komma att lösas. De 
förslag som hittills har framförts från rysk sida ser vi inte som realistiska 
möjligheter. Ett medgivande av Putins krav skulle bli ett kvitto på att 
aggressiv skrämselstrategi bär frukt vilket skulle öppna dörren för 
ytterligare aktioner i samma riktning. Tiden spelar en oerhört viktig 
roll. Viktigast är den naturligtvis för den ukrainska befolkningen som 
just nu upplever en fullständig mardröm. Men, tiden är även av stor 
vikt för Putin. Priset – inte bara ekonomiskt utan även politiskt på 
hemmaplan – stiger snabbt för varje dag som går. Det skulle normalt 
sett tala för att det inte blir ett utdraget krig. Men Putins agerande är 
oförutsägbart. Tiden avgör även krigets påverkan på världsekonomin. 
Omvärldens sanktioner drabbar den ryska ekonomin med en oerhörd 
kraft. Rysslands ekonomiska betydelse i den globala ekonomin 
är storleksmässigt begränsad med det är inte en högst möjlig rysk 
ekonomisk härdsmälta som oroar marknaden. Istället är det främst i 
egenskap av stor producent av energi som världen påverkas. Risken för 
att främst högre energipriser ska leda till en allmän prisspiral uppåt 

samt att konflikten globalt sett ska dämpa hushållens och företagens 
optimism stiger ju längre kriget blir.

Om det ryska angreppet inte blir alltför långvarigt finns det anledning 
att vara optimistisk avseende världsekonomin. Vår bedömning är att 
inte agera i panik. Ifall oron skulle avta riktas fokus på marknaden 
och tillståndet i världsekonomin och på en konjunktur som är fortsatt 
stark. Inflationsbrasan eldas i det korta perspektivet på av krisen i 
Ukraina men är trots allt till stora delar övergående. I takt med att den 
globala produktionskapaciteten, som hittills inte har kunnat matcha 
en väldigt stark efterfrågan, återställs och även byggs ut kommer 
inflationstrycket att dämpas. 

Ränteinramning som snabbt har förändrats till följd av den tvärt 
stigande inflationen skapar oro på marknaden. Farhågorna att 
centralbankerna ska strama åt penningpolitiken allt för kraftigt så 
att tillväxten äventyras anser vi är överdrivna. Högre energipriser 
som nu följer av kriget i Ukraina kan jämställas med en skattehöjning 
för hushåll och företag, det vill säga liktydig med en finanspolitisk 
åtstramning, vilket minskar behovet av aggressiva räntehöjningar. 
Istället bör successiva räntehöjningar ses som ett friskhetstecken. En 
åtstramning av penningpolitiken är helt rimlig givet den underliggande 
styrkan i den globala ekonomin. 

Om vi mitt i den här humanitära katastrofen väljer att lyfta blicken 
tycker vi att förutsättningarna finns för att världsekonomin äntligen 
fullt ut ska kunna repa sig från den förra stora ekonomiska krisen 
– finanskrisen. Perioden efter Lehman-kraschen har varit udda i 
ett historiskt perspektiv där deflation varit ett större orosmoment 
för världens centralbanker än inflation och räntorna har av den 
anledningen blivit exceptionellt låga. Den bakomliggande orsaken 
har varit en ovanligt dämpad tillväxt. Tillväxten har huvudsakligen 
drivits av konsumtion medan fasta investeringar i hög grad har 
lyst med sin frånvaro. Det kommer nu att förändras. Den globala 
tillväxten kommer nu i allt större utsträckning att inte enbart drivas 
av konsumtion utan även av en starkare investeringskonjunktur. Det 
finns ett uppdämt investeringsbehov hos företagen samtidigt som 
stora globala satsningar på infrastruktur och en grön omställning av 
ekonomin står inför dörren. En utveckling som den ryska invasionen 
har skyndat på.
 


