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Galenskapen i Ukraina fortsätter och det är svårt att se hur Putin 
ska kunna uppnå någonting som möjliggör en nedtrappning utan 
att han tappar ansiktet. De ekonomiska återverkningarna av den 
ryska aggressionen blir mest kännbara i Ryssland. Men, det är inte 
den ryska ekonomins galopp in i en djup och sannolikt långvarig 
recession som gör finansmarknaderna nervösa. Ryssland må vara 
en areals- och befolkningsmässig koloss, men i ekonomiska mått 
mätt är det ingen jätte. Istället är det genom att sätta ytterligare 
tryck uppåt på en redan hög global inflation som kriget framför 
allt slår mot ekonomierna i omvärlden. En ökad risk för att 
inflationen ska bita sig fast på höga nivåer skapar oro för att en 
extremt lätt penningpolitik ska komma att stramas åt alltför 
kraftigt. USA:s centralbank har inlett en räntehöjningscykel 
som kommer att fortsätta i rask takt även om förväntningarna på 
amerikanska höjningar i skrivande stund har sprungit iväg lite väl 
långt. Även europeiska räntor kommer att börja höjas och det är 
den här signifikant förändrade ränteinramningen som framför allt 
skapar turbulens på finansmarknaderna. I oroliga tider tenderar 
investerare att bli närsynta och fokusera på problemen. Det är lätt 
att glömma bort att stark efterfrågan och hög tillväxt var det som 
orsakade stigande inflation redan innan kriget bröt ut. Men, i takt 
med att flaskhalsproblemen lättar och produktionskapaciteten 
återställs kommer utbudet att bättre matcha den starka efterfrågan. 
Inflationen kommer även att backa till följd av att priserna framöver 
kommer att jämföras med priser som för ett år sedan redan hade 
börjat stiga. Vår uppfattning är att det i dessa turbulenta tider är 
viktigt att lyfta blicken. Förutsättningarna finns nämligen för att 
världsekonomin äntligen ska kunna normaliseras efter den förra 
stora krisen. Perioden efter finanskrisen har karaktäriserats av låg 
tillväxt och som följd av detta ovanligt låg inflation och extremt 
låga räntor. Vår bedömning är att när inflationsbrasan börjar visa 
tecken på att falna kommer marknadens fokus allt mer riktas mot 
den höga underliggande tillväxten i världsekonomin. En tillväxt 

Viktigt att lyfta blicken i turbulenta tider

som är så stark att räntehöjningar då kommer att ses som helt 
rimliga istället för att som just nu skapa oro.

Den ryska militära aggressionen i Ukraina fortsätter. Fredssamtalen 
har varit fruktlösa och blivit färre vilket innebär att kriget fortsätter 
att generera osäkerhet för marknaden. Som det militära läget ter sig 
i skrivande stund är det svårt att se en lösning på konflikten. Putin 
har målat in sig i ett hörn som gör att möjligheterna för honom att nå 
en lösning på konflikten och samtidigt på hemmaplan kunna uppvisa 
framgångar för den ”militära specialoperationen” i skrivande stund är 
små. Man kan konstatera att Putins agerande hittills har resulterat i 
grova missbedömningar från hans sida – inte bara militärt utan på 
alla möjliga plan. Framför allt har kretsen kring Putin missbedömt 
omfattningen av omvärldens sanktioner. Sanktioner som kommer 
att kasta landet in i en djup och sannolikt långvarig recession. EU:s 
beslut att minska importen av rysk energi med två tredjedelar i år och 
på några års sikt göra sig helt oberoende av den blir ett annat hårt slag 
mot den ryska ekonomin. 

Ett alltmer isolerat Ryssland skulle kunna öka sitt handelsutbyte med 
Kina, men Putin kommer sannolikt inte att kunna räkna med något 
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 en 
kinesisk tillväxt som redan är i behov av ökade stimulanser. En fortsatt 
försämrad kinesisk ekonomisk utveckling till följd av nolltoleransen 
mot covid skapar dessutom ytterligare inhemska problem för det 
styrande kommunistpartiet. Det finns sålunda en gräns för hur långt 
Kina är beredd att gå i sitt stöd för Putin. 

Det är emellertid inte utsikterna för en brysk rysk inbromsning som 
oroar marknaden eftersom Rysslands ekonomi motsvarar mindre 
än två procent av världsekonomin. Istället är det i egenskap av stor 
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producent av råvaror och då främst energi som Ryssland påverkar den 
globala ekonomin. Kriget i Ukraina ökar ett inflationstryck som redan 
innan hade nått nivåer som inte skådats på flera decennier. En inflation 
som nu får ny energi av högre energi- och råvarupriser samt ökade 
logistikstörningar som följer på kriget och omvärldens sanktioner. 
Hade världen besparats Putins vanvett skulle sannolikt nuvarande 
inflationsbrasa nu istället ha börjat tappa i intensitet.

En fortsatt hög inflation har gjort marknaden orolig för att en 
extremt lätt penningpolitik ska komma att stramas åt alltför kraftigt. 
Farhågan är att en ihärdigt hög inflation ska tvinga centralbankerna 
till penningpolitiska åtstramningar så pass kraftiga att effekten blir en 
påtagligt försämrad konjunktur. USA:s centralbank har precis inlett 
en räntehöjningscykel som kommer att fortsätta i rask takt även om 
vår bedömning är att förväntningarna på amerikanska höjningar har 
sprungit iväg lite väl långt. Också europeiska räntor kommer inom kort 
att börja höjas, men förväntas ske i en långsammare takt än i USA. Det 
underliggande inflationstrycket, det vill säga prisutvecklingen rensat 
för energipriser, är emellertid alltjämt relativt dämpad i euroregionen. 
Det är i sin tur en effekt av att den ekonomiska återhämtningen 
efter pandemin varit långsammare eftersom pandemirelaterade 
restriktioner varit mer långtgående och långvariga i Europa jämfört 
med USA. Men, räntepolitiken kommer nu ganska drastiskt slå 
om även i Europa. Sammantaget är det en signifikant förändrad 
ränteinramning som framför allt som skapar oro och turbulens på 
finansmarknaderna. 

I oroliga tider tenderar investerare också att bli närsynta och fokusera 
på problemen. Då är det lätt att glömma bort att det är en stark 
efterfrågan som varit den främsta orsaken till att inflationen redan 
innan kriget hade stegrats. En efterfrågan som hade vuxit snabbt 
samtidigt som den globala produktionskapaciteten inte kunnat varva 
upp i samma omfattning efter nedstängningarna i samband med 
pandemin. Till följd av detta har det uppstått brist på insatsvaror 
vilket i kombination med betydande logistiska utmaningar har skapat 
flaskhalsproblem i princip alla produktionssektorer. Effekten har 
blivit en bred prisuppgång. Den här miss-matchen mellan utbud och 
efterfrågan håller dock gradvis på att minska. Den höga efterfrågan 
leder nämligen till att produktionskapaciteten inte bara återställs 
i nivå med vad den var innan nedstängningarna utan även byggs ut 
ytterligare. En successivt bättre matchning av utbud och efterfrågan 
innebär att inflationen kommer att dämpas. Inflationen kommer även 
att backa till följd av att priserna framöver i allt högre utsträckning 
kommer jämföras med priser som för ett år sedan redan hade stigit 
kraftigt. 

Vår uppfattning är att det i dessa turbulenta tider är viktigt att lyfta 
blicken. Förutsättningarna finns nämligen för att världsekonomin 
äntligen ska kunna normaliseras efter den förra stora krisen – 
finanskrisen. Perioden efter Lehman-kraschen har nämligen varit 

udda i ett historiskt perspektiv med låg tillväxt och där deflation varit 
ett större orosmoment för världens centralbanker än inflation och 
räntorna av den anledningen blivit exceptionellt låga. Detta trots att 
perioden varit en lång högkonjunktur. Men, det har varit en lång låg 
högkonjunktur där den ekonomiska tillväxten primärt varit frukten 
av ökad konsumtion, medan fasta investeringar i hög grad lyst med 
sin frånvaro. Det kommer nu att förändras. Förutom ett uppdämt 
investeringsbehov hos företagen så står gigantiska globala satsningar 
på infrastruktur och den gröna omställningen inför dörren. En 
investeringskonjunktur som nu dessutom kommer snabbas på som en 
direkt följd av den ryska invasionen av Ukraina. Förutom brådskande 
investeringar i ny energiinfrastruktur som behövs när beroendet av 
rysk energi ska fasas ut och en allmän uppsnabbning av den gröna 
omställningen kommer även stora försvarsinvesteringar att prioriteras. 
Även bolagens investeringar i ny produktionskapacitet kommer 
sannolikt att påskyndas till följd av kriget, när företag som varit aktiva 
i Ryssland väljer att flytta den delen av produktionen. 

Mot bakgrund av detta är vår bedömning att när inflationsbrasan 
börjar visa tecken på att falna kommer marknadens fokus allt mer 
riktas mot den höga underliggande tillväxten i världsekonomin. En 
tillväxt som är så stark att räntehöjningar då kommer att ses som helt 
rimliga istället för att som just nu skapa oro.


