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SAMMANFATTNING

Donald Trumps seger i USA:s presidentval utlöste glädjeyra på världens börser 
och hopp om kraftig ekonomisk stimulans. Än så länge har dock den nya ame-
rikanska administrationen inte levt upp till högt ställda förväntningar. Trumps 
första månader som president har främst kännetecknats av skandaler och oklar-
heter om samröre med främmande makt och knappast av ekonomisk-politiska 
initiativ.

Ännu så länge har heller inte de kraftiga uppgångarna i diverse konjunkturba-
rometrar motsvarats av stigande ekonomisk aktivitet. Industribarometrarna i 
många länder är på närmast rekordhöga nivåer men tillväxten har hittills inte 
alls tagit fart i motsvarande mån. Tvärtom var BNP-tillväxten i USA i början 2017 
den svagaste på tre år och inte heller i Eurozonen förstärktes tillväxten under 
första kvartalet. Den kinesiska tillväxtpuckeln de senaste kvartalen speglar den 
kraftiga penningpolitiska stimulansen under 2015-2016 och lär knappast bli 
långvarig. Det finns redan tydliga tecken på avmattning de senaste månaderna.

Sverige fortsätter att sticka ut som ett av industriländerna med högst tillväxt. 
Under de kommande åren tyder dock det mesta på att tillväxtgapet gentemot 
övriga länder gradvis kommer att slutas även om den svenska tillväxten i början 
av 2017 av allt att döma överträffade den i andra industriländer.

Det finns en uppenbar risk att mönstret från de senaste åren upprepar sig: opti-
mistiska prognoser om starkare tillväxt i början av året förbyts gradvis i besvikel-
se allteftersom månaderna går. 

I grunden saknas förutsättningar för en betydande acceleration av världsekono-
min så länge trenden mot svagare underliggande tillväxtpotential består. Det 
finns just nu inga tecken på att den svaga produktivitetsutveckling som kän-
netecknat flertalet ekonomier det senaste decenniet håller på att brytas, svag 
produktivitetstillväxt hämmar i sin tur vinst- och investeringstillväxten. Det be-
tyder i sin tur att man måste förlita sig en konsumtionsdriven expansion driven 
av extremt låga räntor. 

Bristen på underliggande tillväxtkraft och den envist låga löne- och prisinflatio-
nen tvingar centralbanker som ECB och Riksbanken att fortsätta med sin kris-
politik med superlåga räntor och extraordinära åtgärder i form av stora obliga-
tionsköp. Den enda centralbanken som försöker kasta loss från krispolitiken 
är Federal Reserve som förväntas fortsätta att gradvis höja styrräntan från låga 
nivåer.

Den tilltagande internationella konkurrensen begränsar kraftigt centralbanker-
nas möjligheter att styra inflationen mot målet genom att påverka inhemska 
ekonomiska förhållanden. Löner och priser sätts i ökande utsträckning på glo-
bala marknader där faktorer som inhemsk resursanvändning blir allt mindre 
relevanta. Centralbankerna är alltmer utlämnade till globala råvaruprissväng-
ningar. Följden blir att den nationella penningpolitiken i allt högre grad fokuse-
rar på att styra valutakurserna. Frågan är om eran med nationella centralbanker 
som strävar efter att uppnå mål formulerade i termer av inhemska ekonomiska 
variabler håller på närma sig vägs ände?
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GLOBAL GLÄDJEYRA EFTER TRUMPS SEGER

Donald Trumps seger i presidentvalet i november utlöste glädjeyra på världens 
börser och rusande konjunkturbarometrar. Förhoppningarna om att Trumps 
vallöften om stora skattesänkningar och gigantiska infrastrukturinvesteringar 
skulle sätta fart på ekonomin fick finansmarknader och stora delar av det globa-
la näringslivet att vädra morgonluft. Under februari till början av april dämpa-
des börshumöret en aning i takt med att Trump stötte på patrull i diverse frågor 
som inte i första hand berörde den ekonomiska politiken men som ändå sådde 
tvivel kring den nya regimens leveransförmåga. 

Visserligen har börsen fått ny näring efter Macrons seger i första omgången av 
det franska presidentvalet och en del positiva ekonomiska signaler, i synnerhet 
från Europa men det återstår att se om detta är början på ett förnyat globalt 
börsrally.

FORTSATT BÖRSYRA TROTS VÄXANDE TRUMP-TVIVEL

GLOBALT: OPTIMISMEN FALNAR

Det finns även indikationer på att glädjeruset inom näringslivet börjar avta nå-
got. Exempelvis planade Markits globala PMI för tillverkningsindustrin ut i fe-
bruari och mars för att falla tillbaka en aning i april. Ser vi till hårda industridata 
har den globala konjunkturen visserligen piggat på sig lite de senaste månader-
na men det rör sig knappast om någon dramatik. Industriproduktionen växer 
stadigt med 0-2 procent i årstakt i Eurozonen och USA, det är framförallt i Kina 
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som produktionen tagit lite fart. I förhållande till de tal vi upplevde för några år 
sedan framstår dock accelerationen de senaste månaderna endast som ett min-
dre hack i den kinesiska kurvan. Den globala produktionen växer fortfarande 
långsammare än exempelvis 2014 då barometrarna för övrigt var betydligt lägre 
än idag.

Med tanke på de fortsatta svårigheterna för Trump att få gehör för sina förslag, 
senast i form av stopp för diverse finanspolitiska åtgärder i kongressen, verkar 
det osannolikt att USA kommer att bli det lokomotiv för världsekonomin de 
kommande åren som många har hoppats. Det är heller inte troligt att den snabb-
are aktiviteten i Kina de senaste månaderna är början på en längre period med 
starkare tillväxt. Det främsta skälet till den senaste tidens kinesiska ”tillväxt-
puckel” är de stimulanser som genomfördes i samband med den växande oron 
för kinesisk hårdlandning för något år sedan. Mycket tyder på att dessa effekter 
nu håller på att klinga av. 

GLOBAL INDUSTRIKONJUNKTUR: MÅTTLIG ACCELERATION EFTER TRUMP

VÄRLDSEKONOMIN HAR VÄXLAT NER

Ser vi bortanför utvecklingen i industrin och studerar ekonomin i sin helhet, 
finns det heller inga tecken på något påtaglig acceleration. Världsekonomin ver-
kar ha fastnat kring tillväxttal runt 2,5-3 procent. Hittills har långt ifrån alla 
större ekonomier rapporterat BNP-data för kv:1 2017 men ännu finns ingenting 
som antyder ett brott med de senaste årens mediokra utveckling. USA bromsade 
rejält medan Eurozonens tuffade fram med något lägre fart än i slutet av förra 
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året. Kina ökade visserligen takten något men bara med ett par tiondels procent-
enheter.

Bilden av en världsekonomi som tappat fart efter höstens och vinterns optimism 
förstärks av Citis överraskningsindex, i synnerhet i USA men även i viss mån i 
Tillväxtmarknaderna. En ljuspunkt är emellertid Eurozonen som inte uppvisar 
samma tydliga negativa omslag men heller ingen tydlig trend i mer positiv rikt-
ning.

”ÖVERRASKNIUNGSINDEX” HAR VÄNT NER

Sammantaget återstår det att se om de senaste månadernas optimism om en 
accelererande världsekonomi ska uppfyllas eller om de senaste årens mönster 
upprepas: Stark framtidstro under början av året som förbyts i besvikelser i takt 
med att året mognar.

VÄRLDSHANDELN INTE LÄNGRE PRIMUS MOTOR

Under decennierna kring millennieskiftet och även under återhämtningen efter 
recessionen, var världshandeln en stark drivkraft till världsekonomin. Mellan 
1992 och 2010 växte världshandeln i genomsnitt mer än dubbelt så snabbt som 
global industriproduktion, främst drivet av en starkt exportorienterad kinesisk 
industri (se andra bilden nedan). Sedan 2011 har istället produktion och världs-
handeln följt varandra slaviskt och vuxit med samma takt. Bilden nedan till 
höger visar att de två banorna de facto konvergerade redan 2006-2007, det vill 
säga innan finanskrisen.

VÄRLDSHANDELN INTE LÄNGRE DRIVFJÄDERN
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VÄRLDSHANDEL OCH INDUSTRIPRODUKTION

Världshandel stod mer eller mindre och stampade under 2015-2016, det var först 
i november förra året som den lyckades krångla sig över nivån för januari 2015. 
Visserligen studsade världshandeln upp en del kring årsskiftet men det var långt 
till de takter som rådde innan finanskrisen. De senaste månaderna syns återigen 
oroande tecken på en avmattning, i linje med en medioker industrikonjunktur. 
Kombinerat med en växande skepsis mot globaliseringen, och Trumps ”Ameri-
ca First” agenda i synnerhet, verkar en fortsatt måttlig tillväxt i världshandeln 
kring 2-3 procent vara en realistisk eller kanske t o m optimistisk bedömning 
för det kommande två åren: ”The New Normal” verkar vara här för att stanna, 
åtminstone för överskådlig framtid.

EUROZONEN: GOD STÄMNING  
MEN MEDIOKER TILLVÄXT

Stämningsläget i Eurozonen har förbättrats påtagligt de senaste månaderna och 
att döma av EU-kommissionens barometer ska man förvänta sig en tydlig acce-
leration i den ekonomiska aktiviteten i närtid. Skulle det historiska sambandet 
hållit mellan barometern och tillväxten borde BNP redan i början av 2017 ha 
accelererat till 2,5-3 procent. 

EUROZONEN: HÅLLER BAROMETERN VAD DEN LOVAR?



FORTSATT KRAFTLÖS VÄRLDSKONJUNKTUR      8

Även om kommissionens indikator har ett bra track-record för BNP finns det 
anledning att betona att barometrar inte är liktydiga men ”hårda” ekonomiska 
data. Ekonomin tog inte heller fart under årets första kvartal trots upptrissat 
stämningsläge. Liksom under sista kvartalet 2016 växte BNP med 0,5 procent 
över kvartalet vilket innebar en tillväxt på 1,7 procent jämfört med första kvar-
talet 2016; återstår att se om gapet mellan barometer och tillväxt sluts i närtid 
och i så fall i vilken riktning.

SKÖRDETID FÖR INDUSTRIN?

Träffsäkerheten i kommissionens barometer har inte heller varit imponerande 
inom tillverkningsindustrin, åtminstone under det senaste året (se andra bilden 
nedan). Som synes har stämningsläget i industrin förbättrats påtagligt de senas-
te månaderna, hittills utan att sätta spår i form av högre produktionstillväxt. 
Höger bild nedan visar tillväxten i tillverkningsindustrin samt den prognostice-
rade tillväxten enligt en modell baserad på barometern. Som synes har träffsä-
kerheten varit god i ett längre perspektiv men det är tydligt att sambandet brutit 
samman på sistone: enligt den streckade linjen ”borde” tillväxten i industrin 
ha stigit till cirka 5 procent istället för att hacka fram i intervallet 0-3 procent. 
Liksom för BNP har således ett gap öppnats upp mellan industribarometer och 
produktion.

EUROZONEN: HÅLLER BAROMETERN VAD DEN LOVAR?

EUROZONEN: TILLVERKNINGSINDUSTRIN, UTFALL OCH PROGNOS
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Ännu är det för tidigt att dra slutsatsen att sambandet kortslutits permanent, det 
är fullt möjligt att tillväxten inom industrin tar fart de närmaste månaderna. 
Det finns dock anledning att misstänka att den eufori som skapades inom delar 
av industrin efter Trumps valseger, med förhoppningar om stora infrastruktur-
investeringar och andra stimulanser, inte bara drabbade världens börser utan 
även smittade av sig på industribarometrarna. Skulle Trump misslyckas med att 
leverera finns det en tydlig risk för besvikelser, att barometrarna faller kraftigt 
tillbaka i tandem med börserna och att produktionen inte tar fart.

BYGGANDET TAR FART

Optimismen inom Eurozonen har ökat inte bara i tillverkningsindustrin. Även 
inom byggsektorn syns nu tydliga tecken på acceleration. Bygginvesteringarna 
har ökat i måttlig takt de senaste två åren och tillförsikten inom industrin är 
relativt god.  Byggbarometern har stigit ytterligare de senaste månaderna vilket 
bådar för fortsatt hyfsad byggkonjunktur även om det är en bra bit till de tillväx-
ttal som noterades innan finanskrisen. Andra bilden nedan illustrerar tydligt 
hur en lång period av extremt låga räntor gett resultat i form av en stark ökning 
av bygglov. ECB (den europeiska centralbanken) kommer med all sannolikhet 
att fortsätta med sin extrema lågräntepolitik under överskådlig tid vilket således 
talar för fortsatt bra fart i bostadsbyggandet framöver.

EUROZONEN: FRAMTIDSTRO I BYGGSVÄNGEN

EUROZONEN: LÅGA RÄNTOR STÖTTAR BOSTADSBYGGANDET
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OPTIMISTISKA HUSHÅLL MEN MÅTTLIG KÖPKRAFT

Även bland hushållen spirar optimismen och konsumtionen växer på i måttlig 
takt (se bilden nedan). Det finns dock knappast skäl att räkna med att konsum-
tionen ska ta ytterligare fart i det korta perspektivet, realinkomsterna bromsade 
ordentligt under slutet av 2016, reflekterande såväl långsammare inkomsttill-
växt som stigande inflation. Det är svårt att tänka sig kraftig konsumtionstill-
växt så länge realinkomsterna bara ökar med 1-2 procent (se nedre bilden).

EUROZONEN: STARK OPTIMISM BLAND HUSHÅLLEN

EUROZONEN: MÅTTLIG INKOMSTÖKNING HÄMMAR KONSUMTIONEN

Den främsta drivkraften för hushållens inkomster de senaste tre åren har varit 
en ökande sysselsättning. Av bilden nedan till vänster framgår att sysselsätt-
ningen ökat med nästan 10 miljoner personer sedan vintern 2013. Samtidigt 
har arbetslösheten fallit från toppnivån på drygt 12 procent till 9,5 procent. Som 
konsekvens har även de lediga resurserna gradvis minskat i Eurozonen. Enligt 
OECD:s estimat har BNP-gapet krymp från nästan -3,5 procent av potentiell BNP 
år 2013 till c:a -2 procent år 2016. Det finns således fortfarande en kostym att 
växa i, OECD:s uppskattning är att den arbetslöshet som är förenlig med fullt 
resursutnyttjande är knappt nio procent.



FORTSATT KRAFTLÖS VÄRLDSKONJUNKTUR      11

EUROZONEN: FLER I JOBB MEN FORTSATT HÖG ARBETSLÖSHET

EUROZONEN: MINSKANDE SLACK

Med tanke på att det fortfarande finns lediga resurser är det knappast förvånan-
de att löneökningarna ännu inte tagit fart och kunnat bidra på ett signifikant 
sätt till stigande hushållsinkomster. Tidsserierna är relativt korta så det är svårt 
att dra några starka slutsatser men det förefaller som om löne-Phillipskurvan 
ändå har haft relevans de senaste 15 åren (se bilden nedan). Det verkar dessut-
om som om läget på arbetsmarknaden tenderat att slå igenom med betydande 
fördröjning i form av accelererande löner. Det är således möjligt att löneökning-
arna tar fart framöver i spåren av de senaste årens förstärkning av arbetsmark-
naden. 
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EUROZONEN: HÅLLER LÖNE PHILLIPSKURVAN?

Å andra sidan har det funnits tydliga tecken i många länder på att sambandet 
mellan den nationella arbetsmarknaden och löneutvecklingen försvagats de se-
naste åren. Detta gäller inte bara i Eurozonen utan även exempelvis i Sverige 
och USA (mer om detta nedan). En tolkning är att globaliseringen ”drabbar” 
arbetsmarknaderna i ökande grad och därmed flackar ut de nationella Phillips-
kurvorna: tilltagande internationell konkurrens minskar genomslaget på löner-
na av en stram inhemsk arbetsmarknad. 

Accelererande nominallöner är för övrigt i sig ingen drivkraft för konsumtio-
nen, här är det reallönen som är relevant. Det finns inget som säger att ökande 
resursutnyttjande verkligen även leder till stigande reallöner framöver, minst 
lika sannolikt är att löner och priser stiger i tandem. Sammantaget finns det 
således just nu inga starka fundamentala krafter som talar för en betydande ac-
celeration i privat konsumtion, trots en uppdriven optimism bland hushållen. 
Räkna med en årlig konsumtionstillväxt kring två procent de närmaste två åren.

SVAG VINSTUTVECKLING HÄMMAR INVESTERINGARNA

Den stigande framtidstron inom näringslivet på sistone har också väckt förhopp-
ningar om starkare investeringskonjunktur. Det finns emellertid anledning till 
försiktighet i bedömningen, investeringarna har historiskt varit starkt kopplade 
till vinstutvecklingen vilken än så länge är mycket måttlig. Bilden nedan visar 
även att de fasta investeringarna är starkt kopplade till tillväxten inom tillverk-
ningsindustrin vilken, som nämnts, ännu så länge är måttlig.
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EUROZONEN: INGEN VINSTBOOM

EUROZONEN: PRODUKTIVITET OCH VALUTAN DRIVER VINSTERNA

En nyckel till investeringskonjunkturen är således att konjunkturbarometrarna 
”levererar” i form av accelererande industriproduktion, en annan är produkti-
vitetstillväxten som är av stor betydelse för vinstutvecklingen. Bilden ovan visar 
att en modell baserad på produktivitetstillväxt och den reala växelkursen, har 
ett gott förklaringsvärde för vinstutvecklingen. Liksom i flertalet länder har pro-
duktiviteten bromsat de senaste åren och ingenting tyder just nu på en tydlig 
vändning till det bättre. Bästa gissningen är än så länge att investeringarna fort-
sätter att växa på i en takt kring 3-4 procent.

VÄRLDSHANDELN NYCKELN TILL EXPORTEN

Det finns ett mycket starkt samband mellan världshandeln och Eurozonens ex-
portutveckling. Tillsamman med valutaeffekten förklaras exporten i stort sett 
helt av världshandelns utveckling (se figur nedan). Visserligen har världshan-
deln tagit lite fart efter att ha trampat vatten under flera år men vi räknar inte 
med mer än cirka 2,5 procent tillväxt de kommande åren. Givet ett antagande 
om oförändrad växelkurs, indikerar detta en exporttillväxt för Eurozonen på 
drygt två procent under 2017-2018.
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EUROZONEN: VÄRLDSHANDELSN AVGÖRANDE FÖR EXPORTEN

FORTSATT TILLVÄXT ÖVER POTENTIELL

Sammantaget pekar det mesta på att Eurozonens ekonomi fortsätter att växa på 
i en takt av knappa två procent under 2017 trots den spirande optimismen. Un-
der 2018 kan man räkna med en viss inbromsning, till cirka 1,5 procent. Detta 
kan tyckas vara en medioker utveckling men är trots allt inte så illa med tanke 
på den svaga underliggande tillväxttrenden. Eurozonens tillväxtpotential har 
fallit ordentligt de senaste 15 åren, i linje med de flesta andra länders. I början 
av 00-talet var en ”normal” tillväxttakt nästan 2,5 procent, idag ska man inte för-
vänta sig mer en knappt en procent i genomsnitt (se bilden nedan). Mot denna 
bakgrund skulle man till och med kunna ifrågasätta om tillväxtprognoser i in-
tervallet 1,5-2 procent för de kommande åren verkligen är realistiska. Det finns 
emellertid ingen motsättning i detta, som noteras ovan tyder estimat på att det 
fortfarande finns kostym att växa i för Eurozonen. Visserligen är bedömningar 
av BNP-gapet osäkra men dessa prognoser innebär att resursutnyttjandet kom-
mer att vara ungefär normaliserat 2018. 

EUROZONEN: FORTSATT TILLVÄXT ÖVER POTENTIELL



FORTSATT KRAFTLÖS VÄRLDSKONJUNKTUR      15

Att BNP-gapet i det närmaste är slutet innebär i sin tur att arbetslösheten har fal-
lit mot NAIRU, det vill säga cirka nio procent. Det betyder även att det inte finns 
något fundamentalt tryck på inflationen i endera riktningen, är ECB:s trovärdig-
het intakt borde detta således innebära att inflationen hamnar nära två procent. 
Å andra sidan har variationerna i inflation de senaste åren varit starkt relaterade 
till fluktuationer i råvarupriser, inte minst oljepriser, även om resursutnyttjan-
det verkar spelat en signifikant roll för underliggande inflation.

EUROZONEN: RÅVARUDRIVEN INFLATION

EUROZONEN: KÄRNINFLATION OCH BNP-GAP

Prognosen för resursutnyttjandet indikerar att kärninflationen gradvis stiger de 
kommande två åren dock utan att nå ECB:s mål. ECB kommer förmodligen att 
göra allt för att undvika att inflationen åter dyker ner mot nollstrecket. Det är 
därför osannolikt att centralbanken höjer styrräntan, åtminstone innan andra 
halvåret 2018.
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USA: ÄNNU INGA POSITIVA TRUMP-EFFEKTER

Stämningsläget såväl i näringslivet som bland hushållen tog ett rejält språng i 
samband med att Donald Trump vann presidentvalet i november 2016. Betrod-
da konjunkturbarometrar som ISM för såväl tillverkningsindustrin som övriga 
sektorer ökade kraftigt till nivåer som indikerar mycket starkare tillväxt än nor-
malt. Samtidigt skenade hushållens framtidstro till nivåer som inte upplevts se-
dan början av 00-talet. Visserligen har en viss moderering inträffat i barometrar-
na på sistone men fortfarande signalerar de stark framtidstro.

USA: HÅLLER TRUMPEFFEKTEN PÅ ATT AVTA?

Frågan är då vilket värde man ska tillskriva barometrarna som indikatorer för 
tillväxt? Vi har i andra sammanhang belyst hur det kvantitativa sambandet mel-
lan industribarometrar och produktionstillväxt förändrats kraftigt de senaste 
åren: varje nivå på ISM signalerar numera en betydligt lägre tillväxttakt än ti-
digare (se t ex Industriarbetsgivarnas konjunkturuppdatering, februari 2017). 
Detta syns tydligt i bilden nedan till vänster där ISM legat på höga nivåer sedan 
2013 utan att industriproduktionen tagit fart. Dessutom är korrelationen mel-
lan ISM och produktionen långt ifrån perfekt i det korta perspektivet (se bilden 
nedan till vänster). Det är inte alls ovanligt att ISM skenar utan att detta speglas 
i kraftigt ökad produktionstillväxt. 

På motsvarande sätt är korrelationen långt ifrån perfekt mellan konsumenter-
nas stämningsläge och deras spendervilja (se andra bilden nedan). Faktum är 
att privat konsumtion bromsade påtagligt i början av 2017 och bidrog starkt till 
den lägsta kvartalstillväxten i BNP på tre år, trots historiskt högt stämningsläge 
bland hushållen. Återigen är det viktigt att inte sätta likhetstecken mellan kon-
junkturbarometrar och hårda ekonomiska data.
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USA: ISM OCH TILLVERKNINGSINDUSTRIN

USA: GAP MELLAN FRAMTIDSTRO OCH KONSUMTION

Hittills har Trumps löften om stora stimulanser såväl i form av skattesänkning-
ar som infrastrukturinvesteringar, inte infrias. Den skiss på skattereform som 
presenterades nyligen innehöll visserligen betydande skattereduktioner för nä-
ringslivet vilket skulle kunna stimulera investeringarna. Det är dock osannolikt 
att förslagen kommer att kunna passerar kongressen under 2017. De skattelätt-
nader för hushållen som signalerades kommer dessutom, om de genomförs, i 
huvudsak att gynna människor med höga inkomster vars konsumtionsbenä-
genhet är låg och lär därför endast bidra marginellt till privat konsumtion. Det 
finns för övrigt anledning att vara skeptiskt till att politiken kommer att bli verk-
lighet. Eftersom det saknas konkreta förslag på hur gigantiska utgiftsökningar 
och skattesänkningar ska finansieras riskerar statsfinanserna att implodera. Det 
är därför mycket möjligt att förslagen stöter på patrull i kongressen. 

En ytterligare osäkerhetsfaktor är hur stora de realekonomiska effekterna skulle 
bli av kraftiga finanspolitiska stimulanser. Somliga gör jämförelser med situ-
ationen under tidigt 1980-tal då Reagan satte fart på USA:s ekonomi men en 
liknande agenda som den Trump förespråkar. Det finns emellertid inte många 
likheter mellan USA:s ekonomiska läge då och nu. I början av 1980-talet var 
BNP-gapet över -7 procent och arbetslösheten nästan 11 procent, det fanns med 
andra ord stort utrymme att växa i. I dagsläget är BNP-gapet c:a -1 procent och 
arbetslösheten under fem procent vilket innebär att ekonomin opererar nära 
fullt resursutnyttjande. Kraftiga stimulanser riskerar således att leda till över-
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hettning, stigande inflationstryck och betydligt snabbare räntehöjningar från 
Federal Reserver som kyler ner ekonomin. Centralbanken signalerar dessutom 
tydligt att den är inställd på fortsatta räntehöjningar alldeles oavsett vilken rikt-
ning finanspolitiken tar. 

USA: FÅ LIKHETER MED TIDIGT 80-TAL

USA: RELATIVT SVAG INKOMSTTILLVÄXT

MÅTTLIG INKOMSTTILLVÄXT HÅLLER TILLBAKA  
PRIVAT KONSUMTION

Privat konsumtion motsvarar 69 procent av BNP och har varit primus motor 
under återhämtningen efter finanskrisen. Sedan återhämtningen inleddes 2009 
har konsumtionen i genomsnitt vuxit med 1,8 procent i årstakt att jämföra med 
genomsnittlig BNP-tillväxt på 1,5 procent. Den främsta drivkraften bakom in-
komsttillväxten, och därmed konsumtionen, under återhämtningen har varit 
den kraftiga sysselsättningsökningen. Sedan början av 2010 har sysselsättning-
en ökat med nästan 10 procent eller 15 miljoner personer. Under samma period 
har real timlön endast ökat med fyra procent. Det senaste året har sysselsätt-
ningen fortsatt att växa i god takt medan den reala timlönen helt stagnerat i 
spåren av fortsatt måttliga löneökningar och tilltagande inflation.  
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Risken är uppenbar att sysselsättningsökningen avtar framöver som en konse-
kvens av relativ svag BNP-tillväxt och krympande ledig kapacitet. För att kon-
sumtionen ska kunna fortsätta att driva ekonomi krävs då att reallönerna börjar 
accelerera. Bilden nedan visar att löne-Phillipskurvan fungerar relativt väl i ett 
längre perspektiv även om betydande avvikelser har inträffat. Däremot finns det 
inget signifikant samband mellan arbetsmarknadsläget och reallöneutveckling-
en. Det finns således inget som talar för att den strama arbetsmarknaden i sig 
ska trycka upp reallönerna och ge stöd till inkomster och konsumtion.

Det är också värt att notera att löneutvecklingen inte alls tagit fart i linje med 
det historiska mönstret trots en allt hetare arbetsmarknad - här uppvisar USA 
samma mönster som flera andra länder. Visserligen har löneökningarna ökat 
gradvis mot 2,5 procent det senaste året men detta är betydligt lägre än de takter 
som noterats historiskt vid motsvarande situation på arbetsmarknaden. Såväl 
kring millennieskiftet som inför finanskrisen, när arbetslösheten nådde sam-
ma nivåer som idag, hade lönerna accelererat till omkring fyra procent. Det 
är naturligtvis fullt möjligt att löneökningarna tar fart med fördröjning men 
det kan inte heller uteslutas att även USA:s arbetsmarknad numera utsätts för 
starkare internationellt konkurrensutsatt vilket håller tillbaka lönerna. USA:s 
relativt begränsade utrikeshandel som andel av ekonomin ger sken av att ekono-
min är skyddad mot internationell konkurrens men ger en skev bild av konkur-
renstrycket eftersom de globala värdekedjorna starkt länkar samman länder.

USA: SYSSELSÄTTNINGEN DRIVER INKOMSTERNA

USA: KORTSLUTS PHILLIPSKURVAN AV GLOBALISERINGEN?
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En förväntad moderering av sysselsättningstillväxten och måttliga reallöneök-
ningar ger förutsättningar för privat konsumtion att växa med cirka två procent 
i årstakt de kommande åren.

INVESTERINGARNA SPEGLAR INDUSTRIKONJUNKTUREN  
PÅ KORT SIKT…

Recessionen i finanskrisen spår medförde ett kraftigt fall i USA:s investeringar, 
såväl i absoluta termer som andel av BNP. Föga överraskande inträffade det störs-
ta raset inom byggsektorn men även näringslivets övriga investeringar drabba-
des hårt. Bilden nedan illustrerar att privat konsumtion svarat för den absoluta 
merparten av BNP-tillväxten under varje år efter finanskrisen. Under 2016 var 
det samlade bidraget från övriga komponenter till och med negativt vilket inne-
bar att privat konsumtion stod för mer än hela BNP-tillväxten.

Den svaga och i huvudsak konsumtionsdrivna, återhämtningen efter krisen har 
inneburit att investeringsandelen fortfarande är betydligt lägre än innan krisen. 
Det är dock i första hand bygginvesteringarna som släpar efter, med en BNP-an-
del som fortfarande är nära nog halverad jämfört med åren innan krisen, med-
an övriga investeringar i stort sett återtagit sin andel av BNP. Som framgår av 
vänster bild nedan har bostadsinvesteringarnas bidrag till BNP-tillväxten varit 
ytterst marginellt under hela återhämtningen. Bidraget från övriga investering-
ar har genomgående varit något större förutom de senaste två åren och 2016 var 
bidraget till och med negativt.

USA: KONSUMTIONEN PRIMUS MOTOR EFTER KRISEN

USA: DEN STORA RECESSIONEN SÄNKTE INVESTERINGAR
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Historiskt har det funnits ett mycket starkt cykliskt samband mellan industri-
produktionen och näringslivets investeringar (se andra bilden nedan). Det be-
tyder i sin tur att investeringarna knappast kommer ta fart såvida inte indu-
striproduktionen börjar leva upp till de relativt högt ställda förväntningarna i 
konjunkturbarometrarna. I det korta perspektivet använder statistikmyndighe-
ten industriproduktion och leveranser till industrin som indata för att beräkna 
investeringarna. Bilden nedan visar dels utfallet och dels prognosen för investe-
ringarna baserat på dessa två förklaringsvariabler, det vill säga hur investering-
arna ”borde” ha utvecklats. 

USA: INVESTERINGAR FÖLJER INDUSTRIKONJUNKTUREN

USA: PRODUKTION OCH LEVERANSER FÖRKLARAR INVESTERINGARNA

…OCH VINSTUTVECKLING PÅ LÅNG SIKT

Även om investeringarna är starkt procykliska har näringslivets vinstutveckling 
i ett längre perspektiv varit en avgörande faktor för investeringsutvecklingen: 
tider av god vinsttillväxt har också varit förenade med starka investeringar. Det 
finns dock ett intressant och möjligen sedelärande undantag: Den kraftiga in-
vesteringsboomen under andra halvan av 1990-talet, det vill säga under ”Den 
nya ekonomin” som sammanföll med ett rejält börsrally samtidigt som vinster-
na föll mycket kraftigt (se bild nästa sida). 
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Det sena 00-talet var en period kännetecknad av förväntningar om stora fram-
tida vinster kopplade till ITK-revolutionen. När det så småningom stod klart att 
den nya ekonomins företag inte skulle leverera vinster i linje med förväntning-
arna, kollapsade såväl investerings- som börsbubblan vilket ledde till en rejäl 
urblåsning. Inte förrän i slutet av 2001 vände vinstkurvan uppåt igen vilket 
bådade för en återhämtning såväl i investeringarna som på börsen.

Med dessa perspektiv finns det anledning att vara vaksam på utvecklingen de 
senaste 2,5 åren då vinst-, börs- och investeringskurvorna återigen divergerat 
rejält. Företagsvinsterna har fallit med c:a 18 procent i nominella termer sedan 
toppen 2014 samtidigt som börsen stigit med 18 procent och investeringarna 
med 9 procent i fasta priser. 

Det finns ett flertal metoder som syftar till att bedöma värderingen av börser. 
En populär och intuitiv metod är Buffetindikatorn som relaterar börsvärdet till 
nominell BNP: på sikt borde börsens värde vara starkt kopplat till storleken på 
den totala ekonomin. I bilden ovan visas värdet på USA-börsen (S&P 500) tillsam-
mans med BNP sedan 1980. Som synes har börsvärdet och BNP följt en gemen-
sam trend men börsen har avvikit kraftigt från BNP vid flera tillfällen, både på 
upp- och nedsidan. Den största ”övervärderingen”, cirka 50 procent, uppmättes 
precis innan dotcom-bubblan sprack i början av år 2000. Det utdragna börsfal-
let efter att bubblan spruckit slutade inte förrän börsen var mer än 30 procent 

USA: GEMENSAM TREND FÖR VINSTER OCH INVESTERINGAR

USA: BUFFELINDIKATORN BLINKAR RÄTT
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”undervärderad”. En annan dramatisk rörelse inträffade i samband med finans-
krisen 2007-2009 då börsen var som mest 40 procent ”undervärderad” i början 
av 2009. Som framgår av bilden ovan till vänster sammanföll investeringscykeln 
och börsutvecklingen under dessa extrema perioder. I dagsläget (2016:kv4) sig-
nalerar Buffetindikatorn att börsen är 25 procent ”övervärderad”.

Nu skiljer sig förhållandena väsentligen åt under olika episoder vilket gör att 
Buffetindikatorn är ett alltför trubbigt instrument. Inte minst är räntenivån ex-
tremt lågt idag vilket naturligtvis påverkar börsvärderingen och sannolikt även 
investeringarna. Bilden nedan baseras på en statistisk modell som dels uppskat-
tar det långsiktiga sambandet mellan börsvärde och BNP – i grunden Buffetind-
ikatorn – samt den kortsiktiga ”jämviktsbanan” som utöver BNP även väger in 
ränteläget.1

Om räntan, som under de senaste åren, är mycket låg innebär det t ex att den 
kortsiktiga jämviktsbanan överstiger den långsiktiga och omvänt i en period av 
höga räntor.

Notera att de lång- respektive kortsiktiga jämviktsbanorna divergerat kraftigt på 
senare år, sedan den akuta fasen av finanskrisen efter Lehman-kollapsen 2008. 
Orsaken är att räntorna föll kraftigt i samband med finanskrisen för att förbli på 
mycket låga nivåer sedan dess. Med hjälp av bilden ovan kan vi definiera ”felvär-
deringar” på börsen utifrån ett bredare perspektiv än Buffetindikatorn genom 
att i stället relatera börsvärdet till den kortsiktiga jämvikten: Om orange kurva 
ligger under den heldragna röda kurvan är börsvärdet ”för lågt” även korrigerat 
för ränteläget och omvänt om orange kurva ligger över jämviktsbanan.

Av bilden framgår att börsen var kraftigt övervärderad i samband med ”Den 
nya ekonomin” även med hänsyn taget till ränteläget, detsamma gällde under 
subprime-bubblan. Efter finanskrisen var börsen undervärderad ända fram till 
början av 2014 om man beaktar de kraftiga räntefallen men övervärderad rela-
tivt den långsiktiga jämvikten sedan 2012. De senaste tre åren har sedan börsen 
varit relativt korrekt värderad. För att ge en känsla av vilken tyngd den låga 
räntan har haft i sammanhanget beskriver den streckade röda kurvan hur den 
kortsiktiga jämviktsbanan skulle ha utvecklats om räntan istället varit konstant 
4,5 procent sedan 2008. I så fall hade jämviktsvärdet på S&P 500 varit 40 procent 

1 Vi estimerar en s.k. felkorrigeringsmodell med data transformerade till naturliga logaritmer:
∆b〗_t=0,05-0,005*r_t-0,06*(b_(t-1)-1,15*y_(t-1)+4,9)+〗_t , där b är börsvärdet, r är 10-årsräntan och y är 
BNP.

USA: RÄNTAN RÄDDAR BÖRSVÄRDERINGEN
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lägre. Notera även att det låga ränteläget innebär att det kortsiktiga jämvikts-
värdet fortfarande är 40 procent högre än långsiktssambandet, det vill säga det 
börsvärde som är konsistent med BNP. 

Det är värt att betona att den beskrivna modellen är en ansats bland många 
och att resultaten måste tas med en rejäl skopa salt. Man skulle t ex kunna häv-
da att USA:s börsvärde snarare borde relateras till en marknadsviktad världs-
BNP, USA:s företag säljer trots allt en betydande del av sina produkter utanför 
USA. En generell slutsats är dock att den extremt aggressiva penningpolitiken 
sedan finanskrisen, inte bara i USA utan globalt, via extremt låga marknads-
räntor haft en kraftigt stimulerande effekt på börskurser och troligen även på 
näringslivets investeringar. Utan den kraftiga responsen från världens central-
banker är risken påtaglig att recessionen blivit mycket djupare och längre samt 
att återhämtningen blivit ännu svagare. En annan slutsats är att utrymmet för 
centralbankerna att normalisera ränteläget i förebyggande syfte förmodligen är 
mycket begränsat. Betydande ränteuppgångar riskerar att få en kraftigt negativ 
effekt såväl på börskurser som på den reala ekonomin. Det som världens central-
banker måste hoppas på är att BNP ”växer ikapp” börsvärderingarna och sluter 
gapet underifrån.

Just nu finns det sammantaget inte mycket som tyder på att USA:s investerings-
konjunktur kommer att ta ordentlig fart de närmaste kvartalen även om en viss 
acceleration inträffade i början av 2017. En fortsatt måttlig tillväxt kring tre 
procent det kommande året verkar vara en rimlig prognos. 

MÅTTLIG EXPORTTILLVÄXT FRAMÖVER

Kombinationen svag världshandel och stark dollar har dämpat exportutveck-
lingen under återhämtningen. I kombination med att importintensiv privat 
konsumtion vuxit starkt har detta inneburit att nettoexporten fungerat som ett 
sänke för ekonomin, i synnerhet de senaste tre åren. 

Givet prognosen om cirka 2,5 procent tillväxt i världshandeln och antagandet 
om konstant växelkurs antyder en statistisk modell att USA:s exportvolym kom-
mer att växa med ungefär tre procent per år under 2017-2018. Sammantaget är 
det rimligt att USA:s ekonomi växer med cirka två procent 2017 för att bromsa 
till 1,8 procent 2018.

USA: MÅTTLIG EXPORTTILLVÄXT
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KINA: KORTVARIG TILLVÄXTPUCKEL

Under slutet av 2015 till början av 2016 fanns det en utbredd oro för att Ki-
nas ekonomi var på väg mot en hårdlandning. Flera indikatorer pekade mot att 
myndigheternas strävan att ställa om ekonomin från att i första hand drivas av 
infrastrukturinvesteringar och export till mer hemmamarknadsdriven tillväxt 
såg ut att gå över styr. BNP-tillväxten, som så sent som i början av 2010 var 12 
procent, hade stadigt fallit till en bit under sju procent, tillväxten i fasta investe-
ringar hade under samma period rasat från över 30 procent till under 10 procent 
och detaljhandeln hade bromsat från över 20 procent till 10 procent. 

Det mest dramatiska raset inträffade inom byggsektorn där investeringstakten 
föll från över 35 procent 2010 till under fem procent. De stimulanser som myn-
digheterna satte in 2015-2016 stabiliserade ekonomin och gav inte minst ny 
skjuts till bygginvesteringarna, som skenade med över 20 procent i årstakt i bör-
jan av 2017. Genomsnittliga bankräntan föll med närmare två procentenheter 
under 2015 vilket ledde till en mycket kraftig acceleration särskild i bredare 
monetära aggregat men även i kreditgivningen och under 2015-2016 (se bilden 
nedan). De senaste månaderna har den monetära expansionen börjat avta även 
om likviditeten fortfarande växer snabbt.

Det finns andra tecken på att tillväxtpuckeln håller på att sjunka ihop, exem-
pelvis har konjunkturbarometrarna planat ut efter uppgången förra året, vilket 
talar för att accelerationen i industriproduktionen kommer att avta de närmaste 
månaderna. Aprils månads dataskörd visar att ekonomin redan tappat en del 
momentum. Kinas BNP mattas gradvis av och växer sannolikt med 6,8 procent 
2017 för att bromsa till 6,5 procent 2018.   

KINA: UTPLANING PÅ HÖG NIVÅ
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KINA: KRAFTIG STIMULANS UNDER 2015-2016

KINA: BAROMETRARNA STABILISERAS

TILLVÄXTMARKNADER:  
DET VÄRSTA ÄR ÖVER

De senaste åren har kan närmast beskrivas som en ekonomisk katastrof för flera 
av de tidigare tillväxtländerna. Brasilien och Ryssland har rasat ner i något som 
närmast kan beskrivas som depression med dramatiska och ihållande fall i BNP. 
Turkiet har klarat sig något bättre men även där har ekonomin bromsat kraftigt. 
Det lysande undantaget är Indien vars ekonomi växer stadigt med 

7-8 procent. Jämfört med åren innan finanskrisen, då BNP växte med två-siffriga 
tal, har dock även Indien växlat ner till en betydligt lägre takt.
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TILLVÄXTEKONOMIER: DET VÄRSTA ÄR ÖVER MEN FORTSATT SVAGT

TILLVÄXTEKONOMIER: LJUSNING VID HORISONTEN

Trots fortsatt svaghet har emellertid visst ljus kunnat skönjas i tunneln på sisto-
ne i de forna tillväxtekonomierna. Både Ryssland och Turkiet uppvisade BNP-till-
växt i slutet av 2016 och Brasiliens BNP-fall har bromsat upp. Konjunkturbaro-
metrarna har också vänt uppåt de senaste månaderna vilket ger visst hopp även 
om det återigen inte är självklart att barometrar kommer att speglas i reala data.

Samtidigt är det svårt att känna riktig optimism för den ekonomiska utveckling-
en i länder som Brasilien (omfattande korruption och sociala spänningar), Ryss-
land (i konflikt med stora delar av omvärlden och utsatt för ekonomiska sanktio-
ner) och Turkiet (omfattande interna motsättningar). Det finns inte mycket som 
talar för att dessa ekonomier ska kunna återvända till tillväxttalen från innan 
finanskrisen inom överskådlig framtid. 

Hoppet får nog ställas till Indien och möjligen andra stora ekonomier som t ex 
Indonesien, Malaysia, etc. Ingen av dessa ekonomier är emellertid stor nog för 
att signifikant påverka den globala ekonomin. Somliga hänvisar till Afrika söder 
om Sahara som världens framtida ekonomiska motor men inte heller den kon-
tinenten har potential att inom rimlig tid t ex axla den mantel som Kina haft de 
senaste decennierna.

Bilden nedan visar att de ovan nämnda ländernas samlade ekonomi (år 2015) en-
dast svarade för 6,5 procent av världs-BNP, det vill säga bara obetydligt mer än Ja-
pan. En del av dessa ekonomier kan säkert gå in i snabba utvecklingsskeden men 
knappast så att de påtagligt höjer den globala tillväxten inom överskådlig framtid.
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INGET NYTT KINA I SIKTE

STORBRITANNIEN: KONSUMTIONSDRIVEN EKONOMI

STORBRITANNIEN:  
TVÄRNIT FÖR INVESTERINGARNA

Storbritannien tillhörde, tillsammans med Sverige, gasellerna bland industri-
länderna under återhämtningens första år med en tillväxttopp på 3,5 procent 
i årstakt i slutet av 2014. Tillväxten har hela tiden i första hand varit inhemskt 
driven, liksom i Sverige påeldad av expansiva finansiella förhållanden. Fram till 
2015 var inhemsk tillväxt relativt balanserad mellan privat konsumtion och in-
vesteringar med det senaste året har investeringarna mer eller mindre kollapsat.
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STORBRITANNIEN: GOD FRAMTIDSTRO

STORBRITANNIEN: KRAFTIG STIMULANS INFÖR OCH EFTER BREXIT

Från och med andra halvåret 2015 har investeringarna, med ett undantag, bi-
dragit kraftigt negativt till tillväxten. Det kan inte uteslutas att oro för, och så 
småningom, insikten om Brexit hämmat investeringsviljan i det brittiska nä-
ringslivet. 

Liksom i flertalet andra ekonomier har konjunkturbarometrarna stigit kraftigt 
det senaste knappa året, efter en dipp i direkt anslutning till Brexit. Optimismen 
och den överraskande starka konjunkturen är sannolikt relaterad till det senaste 
årets mycket kraftiga finansiella stimulans i form av kraftigt lägre realränta och 
deprecierad valuta. Det betyder att eventuella negativa långsiktiga tillväxteffek-
ter av Brexit ännu inte hunnit materialiseras. Räkna med att Storbritanniens 
ekonomi växer med knappt två procent 2017 för att bromsa till cirka 1,5 procent 
2018.
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NORDEN: KONVERGERANDE MEN  
MEDIOKER KONJUNKTUR 

De nordiska länderna har uppvisat divergerande konjunkturmönster de senas-
te åren, eller snarare har ett land stuckit ut: Finland har plågats av svårartade 
konkurrenskraftsproblem under lång tid med fallande BNP åren 2012-2014 som 
resultat. Nu verkar det som om den interna devalveringen börjar ge effekt och 
ekonomin åter börjar komma på fötter, Finlands tillväxt överträffade faktiskt 
både Danmarks och Norge under 2016.

Bilden ovan visar att stämningsläget i de nordiska länderna har fortsatt att för-
bättras under 2017, särskilt i Finland. Det borde således finnas hyfsade förut-
sättningar för fortsatt måttlig tillväxt de närmaste kvartalen. Samtidigt finns 
det möjliga grynnor under ytan, exempelvis skulle ett nytt oljeprisfall kunna 
slå hårt mot Norges ekonomi. Det kraftiga fallet i oljepriset de senaste åren har 
slagit hårt mot den norska ekonomin, inte minst via minskade investeringar i 
oljeindustrin.

NORDEN: KONVERGERANDE KONJUNKTURER

NORDEN: ÖKAD OPTIMISM
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NORGE: OLJEPRISET DRIVER INVESTERINGAR

SVERIGE: I TOPP BLAND UTVECKLADE EKONOMIER

SVERIGE: STILL GOING STRONG  
MEN INBROMSNING FRAMÖVER 

Sverige fortsätter av allt döma att tillhöra de utvecklade ekonomierna med ab-
solut starkast konjunktur. Svensk BNP utvecklades i stort sett i linje med t exem-
pelvis USA:s och UK:s – men betydligt starkare än Eurozonens - under återhämt-
ningens första år fram till början av 2015. I mitten av 2015 öppnades ett gap där 
övriga industriländer bromsade medan Sverige accelererade kraftigt. Gapet har 
som synes slutits gradvis de senaste 18 månaderna, återstår att se om det består 
när svenska BNP-data publiceras för kvartal 1 2017. 
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SVERIGE: INHEMSK EFTERFRÅGAN FRÄMSTA DRIVFJÄDERN

SVERIGE: PRODUKTIONEN HAR TAGIT FART IGEN

SVERIGE: NY FART I BÖRJAN AV 2017

Mycket tyder på att så är fallet, flera högfrekventa indikatorer talar för detta. Ex-
empelvis har svensk industriproduktion åter tagit fart efter en kraftig inbroms-
ning under 2016 och överglänser med råge utvecklingen i såväl Tyskland som 
USA i början av 2017. Även tjänsteproduktionen och byggandet har utvecklats 
starkt under året första månader medan privat konsumtion är något svalare. 
En regression för BNP baserad på data för produktion, privat konsumtion och 
export indikerar att ekonomin tog rejält med fart igen under årets första kvartal 
(se bilden nedan till höger). Modellen indikerar att BNP ökade med cirka 3,5 pro-
cent jämfört med motsvarande kvartal 2016.



FORTSATT KRAFTLÖS VÄRLDSKONJUNKTUR      33

Finns det då några rimliga förklaringar till att svensk ekonomi utvecklats så 
mycket starkare än flertalet liknande ekonomier de senaste åren eller är Sverige 
helt enkelt ett tillväxtmirakel? Bilden nedan till vänster visar utvecklingen för 
reala statsobligationsräntor – ränteindex minus inflation – i några länder sedan 
2013.2 Det är uppenbart att den finansiella stimulansen har varit mycket kraftig 
i alla länder men särklassigt kraftigast och långvarigast i Sverige. Från att ha 
varierat i intervallet 2-2,5 procent har realräntan fallit med som mest 350 rän-
tepunkter under åren 2014-2016. I Sverige har realräntan varit på minussidan 
ända sedan början av 2016. Realräntorna i de övriga länderna startade på en 
betydligt högre nivå och de stora rasen inträffade först med början i slutet av 
2015. Den svenska realräntan är fortfarande lägst i urvalet även om Eurozonen 
och Storbritannien konvergerat de senaste månaderna.

Det råder således knappast någon tvekan om att inhemska finansiella förhål-
lande i Sverige har varit extremt expansiva jämfört med andra jämförbara eko-
nomier de senaste åren även om loppet jämnat ut sig på sistone. Det är därför 
knappast överraskande att inhemsk efterfrågan har ökat betydligt mer än i jäm-
förbara länder (se bilden nedan). Som synes följde svensk inhemsk efterfrågan 
utvecklingen i Storbritannien och USA fram till 2015 för att sedan sticka iväg 
– samma mönster som för BNP. Det har också främst varit inhemsk efterfrågan 
som drivit ekonomin under återhämtningen, även om nettoexporten också bi-
dragit de senaste två åren (se bilden överst på föregående sida).

2 I detta sammanhang menas med real marknadsränta ett index för genomsnittliga svenska marknadsräntor 
minus aktuell KPI-inflation. Mer korrekt vore att om möjligt använda de genomsnittliga inflationsförväntningarna. 

SVERIGE: STÖRST RÄNTESTIMULANS AV ALLA

SVERIGE: RAKETBRÄNSLE TILL INHEMSK EFTERFRÅGAN
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Riksbankens extrema politik har således eldat på hemmaekonomin de senaste 
åren. Räntepolitiken har dock även gett bränsle till svensk ekonomi via valu-
takursen. Det kraftiga relativa räntefallet har bidragit till att kraftigt försvaga 
den svenska kronan i reala termer mot våra största handelspartners. Kronan är 
fortfarande 12 procent svagare än i början av 2013, som jämförelse har euron 
bara försvagats i reala termer med cirka sex procent under motsvarande period. 
Visserligen är kronans och eurons rörelser i stora stycken en spegelbild av en 
allmän dollarförstärkning baserad på kraftigt stigande förväntningar om rän-
tehöjningar i USA. Därutöver reflekterar dock kronans försvagning mot euron 
med stor sannolikhet spelet mellan Riksbanken och ECB. Valutautvecklingen 
har i sin tur haft betydelse för utrikeshandeln de senaste åren. Det är tydligt att 
exporten i Sverige och Eurozonen med kraftiga valutaförsvagningar klart över-
träffat den i exempelvis USA.

SVERIGE: KRAFTIG VALUTASTIMULANS

SVERIGE: SVAG KRONA LYFTER EXPORTEN

VINSTERNA NYCKELN TILL INVESTERINGARNA

Trots att det i den ekonomiska debatten är mycket fokus på hushållens konsum-
tion visar det historiska mönstret att näringslivets investeringar är den främsta 
drivkraften i konjunkturförloppet (se bild nästa sida).
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SVERIGE: INVESTERINGARNA PRIMUS KONJUNKTURMOTOR

SVERIGE: VINSTER OCH INVESTERINGAR I ARMKROK

När näringslivets investeringsvilja viker rasar konjunkturen medan ett förbätt-
rat investeringsklimat förebådar en kommande högkonjunktur. Hushållens 
konsumtionsvilja däremot varierar inte alls lika mycket utan är relativt stabil 
i konjunkturen. Vill man förstå och spå konjunkturförloppet bör således fokus 
främst ligga på de faktorer som styr investeringarna.

Liksom i Eurozonen och USA är vinstutvecklingen avgörande för investering-
arna. Bilden nedan visar att företagsvinsterna (driftsöverskottet i näringslivet) 
och investeringarna i stora drag har följts åt såväl på trend som i konjunkturen 
under de senaste decennierna. Det är exempelvis uppenbart hur vinstkollap-
sen i samband med dotcom-kraschen och i ännu högre grad inför finanskrisen, 
förebådade kraftiga investeringsras. Det är också tydligt hur den svaga investe-
ringsutvecklingen under 2011-2013 sammanföll med försvagad vinstkonjunk-
tur. Även det senaste året har vinstutvecklingen varit relativt svag vilket också 
återspeglats i en medioker investeringsutveckling.

Även om vinstkonjunkturen förbättrats de senaste åren har tillväxten varit 
måttlig jämfört med decenniet innan finanskrisen, en utveckling som i myck-
et speglar den vikande produktivitetstillväxten. Andra bilden nedan illustrerar 
tydligt hur vinst- och produktivitetstillväxt samvarierat starkt. Det är också tyd-
ligt hur båda kurvorna vände ner i slutet av 2016, speglande en inbromsning i 
tillväxten. Kopplingen mellan vinster och produktivitet, det vill säga ekonomins 
långsiktiga tillväxtkraft, har ytterligare implikationer: Så länge den Nya Norma-
len gäller finns det också anledning att räkna med lägre vinst- och investerings-
tillväxt. 
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SVERIGE: PRODUKTIVITETEN DRIVER FÖRETAGSVINSTERNA

SVERIGE: SPARSAMMA SVENSKAR

Även om en förstärkt industrikonjunktur förmodligen kommer att ge en skjuts 
till investeringarna i det korta perspektivet talar fortsatt medioker underliggan-
de produktivitet- och vinstutveckling för att investeringarna bara växer med 4-5 
procent de kommande åren.

ÅTERHÅLLSAMMA HUSHÅLL

Trots att hushållen haft goda tider under flera års tid med real inkomsttillväxt 
på mellan två och fem procent sedan 2011, har inte privat konsumtion riktigt 
levt upp till högt ställda förväntningar. Tillväxttal i intervallet 2-3 procent är vis-
serligen anständigt men många prognosmakare har förväntat sig mer. Bilderna 
nedan visar också tydligt att sambandet mellan inkomster och konsumtion varit 
relativt svagt under lång tid. Sedan 2010 har exempelvis realinkomsten ökat 
med 22 procent, medan konsumtionen endast ökat med 14 procent. Spegelbil-
den är att hushållens sparkvot har stigit från 11 procent till 16,5 procent under 
samma period (se bild nedan).
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Visserligen finns det goda skäl att räkna med fortsatt hygglig inkomsttillväxt 
de kommande åren främst driven av fortsatt sysselsättningstillväxt. Samtidigt 
kommer inkomsterna att tyngas av planerade skattehöjningar och en betydligt 
svagare reallöneutveckling jämfört med de senaste åren. Med en förhandlings-
runda bakom oss som ger avtalsmässiga löneökningar på drygt två procent per 
år och realistiska antaganden om kommande löneglidning, är det rimligt att 
förvänta sig nominalökningar kring 2,5 procent per år. Mycket tyder dessutom 
på att KPI-inflationen kommer att hacka fram omkring Riksbankens mål på två 
procent vilket skulle ge en reallöneutveckling ungefär enligt bilden nedan till 
vänster, alltså cirka 0,5 procent per år. Detta skulle innebära en rejäl nedväxling 
jämfört med de fyra senaste åren, då reallönerna i genomsnitt ökat i en årstakt 
av 2,3 procent.

Utsikterna för realinkomsterna talar således knappast för stark konsumtions-
tillväxt de kommande åren. Å andra sidan har som noteras ovan, sambandet 
mellan inkomster och konsumtion inte varit särskilt starkt. Då har istället fram-
tidstron hos hushållen varit en bättre indikator för konsumtionen och här har 
optimismen spirat på sistone.

SVERIGE: GOD INKOMSTTILLVÄXT STÖDJER KONSUMTIONEN

SVERIGE: LÄGRE REALLÖNEÖKNINGAR FRAMÖVER
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Ännu har inte glädjeyran hos hushållen materialiserats i termer av snabbare 
konsumtionsökning men det är fullt möjligt att hushållen börjar lätta på plån-
boken framöver. Värt att notera är dock att konsumenternas stämningsläge inte 
är en ledande indikator i statistisk mening utan samvarierar med ekonomisk 
aktivitet som privat konsumtion och BNP. Sammantaget är en rimlig prognos att 
privat konsumtion växer i en årstakt av drygt två procent 2017-2018.

BYGGBOOMEN GER FART TILL EKONOMIN

Såväl investerings- som konsumtionskonjunkturen har således varit hyfsat men 
inte anmärkningsvärt starka de senaste åren vilket betyder att orsaken till den 
starka BNP-tillväxten måste sökas på annat håll. Här har i synnerhet det starka 
byggandet spelat en nyckelroll. Det har funnits flera faktorer som eldat på byg-
gandet, inte minst ett starkt politiskt tryck att öka bostadsbyggandet. Väl så vik-
tigt har dock det låga ränteläget varit. Bilden nedan visar att den genomsnittliga 
reala marknadsräntan fallit med c:a fyra procentenheter sedan 2014 samtidigt 
som byggandet ökat med 35-40 procent.

SVERIGE: SKA OPTIMISMEN GE FART TILL KONSUMTIONEN?

SVERIGE: RÄNTEDRIVEN BYGGRAKET
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SVERIGE: BEGYNNANDE FLASKHALSAR I BYGGSVÄNGEN

SVERIGE: EXPORTEN FÖLJER VÄRLDSHANDELN

Frågan är dock hur mycket kraft det finns kvar i byggraketen. Visserligen ligger 
KI-barometern kvar på mycket höga nivåer men byggföretagen signalerar bety-
dande arbetskraftsbrist. Även om de finansiella förhållandena lär förbli förmån-
liga och efterfrågan fortsatt starkt finns det således risk att utbudsrestriktioner 
dämpar byggandet framöver.

FORTSATT MEDIOKER VÄRLDSKONJUNKTUR HÄMMAR EXPORTEN

Som framgår ovan har den svenska exportutvecklingen överträffat den i flerta-
let likartade ekonomier de senaste åren. Trots detta har exporten varit förhål-
landevis svag i ett historiskt perspektiv efter finanskrisen vilket är helt naturligt 
med tanke på den svaga tillväxten i världshandeln.

Som framgår av bilden nedan förklaras den svenska exportvolymutvecklingen 
väl av en enkel modell baserad på världshandelstillväxt och ett valutaindex. 
Prognosfel inträffar från tid till annan men dessa är i genomsnitt relativt små. 
Med tanke på perspektiven med fortsatt medioker värdshandelstillväxt de kom-
mande åren – cirka 2,5 procent/per år – kommer den svenska exportvolymen 
knappast att bli en särskilt stark motor för ekonomin. Med antagande om oför-
ändrad kronkurs indikerar modellen att exportvolymen växer med cirka tre pro-
cent per år 2017-2018.



FORTSATT KRAFTLÖS VÄRLDSKONJUNKTUR      40

FORTSATT TILLVÄXT ÖVER POTENTIELL

Sammantaget kan man räkna med att BNP växer med cirka 2,5 procent under 
2017 för att dämpas till knappt två procent 2018. Detta innebär i sin tur att eko-
nomin fortsätter att utvecklas starkare än sin långsiktiga tillväxtpotential under 
merparten av perioden och att resursutnyttjandet kommer att fortsätta öka om 
än i avtagande takt. 

Arbetslösheten är en hyfsat tillförlitlig indikator för resursutnyttjandet och nära 
kopplad till utvecklingen i BNP (andra bilden nedan). Givet bedömningen av 
konjunkturen och potentiell BNP-tillväxt kommer arbetslösheten endast att fal-
la marginellt från dagens nivåer de kommande kvartalen. Det betyder att arbets-
lösheten planar ut strax under sju procent. 

En stor osäkerhetsfaktor i sammanhanget är dock självklart det stora antalet 
nyanlända i arbetsföra åldrar. Vi kunde ana redan av Arbetsförmedlingens data 
för april att arbetslösheten börjar stiga som ett resultat av de senaste årens flyk-
tinginvandring. Det är troligt att detta mönster kommer att fortsätta vilket lär 
innebära att det historiska sambandet mellan arbetslöshet och BNP-tillväxt inte 
kommer att hålla. Räkna därför med att arbetslösheten kommer att bli högre 
framöver än de modellbaserade prognoser som redovisar här.

SVERIGE: TILLVÄXTEN KONVERGERAR MOT POTENTIELL

SVERIGE: ARBETSLÖSHETEN PLANAR UT
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INTERNATIONELL KONKURRENS KORTSLUTER PHILLIPSKURVAN

Som noterats flera gånger ovan har pris- och löneinflationen de senaste åren 
varit överraskande låg. Flera förklaringar har förts fram:

• resursutnyttjandet har överskattats, ekonomierna har de facto mycket större 
kostym att växa i,

•  de gamla sambanden håller men genomslaget tar lite längre tid denna gång,

•  tilltagande internationell konkurrens innebär att de gamla sambanden inte 
längre håller, Phillipskurvan är kortsluten.

Ju längre tiden går utan att löner och priser tar fart i allt fler länder, desto större 
vikt måste man rimligen lägga vid det senare argumentet. Det är uppenbart att 
allt fler arbets- och varumarknader utsätts för tilltagande internationell kon-
kurrens. Det finns t ex tydliga bevis för att även den svenska tjänstesektorn i allt 
större utsträckning verkar på en global marknad med växande exportandel.3  

En stadigt växande internethandel gör att även detaljhandeln utsätts för global 
konkurrens. Sedan länge har importen av arbetskraft inneburit att byggsektorn 
verkar under starkt och tilltagande konkurrenstryck, etc.

Bilden nedan visar hur arbetslösheten och nominallönerna i Sverige utvecklats 
sedan millennieskiftet. Visserligen räcker det självklart inte med en okulär stu-
die av tidserierna för att fastslå ett förändrat samband över tid, för detta krävs 
statistisk testning, men bilden ger ändå en tydlig indikation: Medan arbetslöshe-
ten tidigare fungerade relativt väl som en ledande indikator för löneökningarna 
verkar sambandet ha brutits de senaste åren.

SVERIGE: LÖNE-PHILLIPSKURVAN ÄR KORTSLUTEN

3  Se Hagman & Kinnwall, Almega & Industriarbetsgivarna (2017).
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SVERIGE: INFLATIONEN STYRS AV RÅVARUPRISER OCH KRONAN

Adderar man till detta att de centrala avtalen för de kommande tre åren inne-
bär drygt två procent löneökning per år samtidigt som arbetslösheten i ett hu-
vudscenario ligger kvar kring nuvarande nivåer, krävs det betydande löneglid-
ning för att Phillipskurvan ska återupprättas. Osvuret är självklart bäst men det 
verkar långt ifrån självklart att löneglidningen ska upp mot de 1,2–1,4 procent 
som krävs för att historiska samband ska återställas.

För världens centralbanker i allmänhet och Riksbanken i synnerhet, är det inte 
nog med den kortslutna löne-Phillipskurvan: De senaste åren har det inte heller 
funnits någon vettigt samband mellan löne- och prisinflationen. Istället har va-
riationerna i inflationen i stor utsträckning antingen importerats eller kunnat 
kopplas till valutafluktuationer. Enkla statistiska test visar att den underliggan-
de inflationen (KPIF) de senaste åren t o m varit negativt korrelerad med löneök-
ningarna, ett resultat som måste avfärdas som ett nonsenssamband. Bilden ovan 
till höger visar att den underliggande inflationen går ”att förklara” med ett brett 
råvaruprisindex och laggade valutaeffekter.

Slutsatsen för Riksbanken och andra centralbanker i små öppna ekonomier, 
blir att man har mycket begränsade möjligheter att styra inflationen mot målet 
via inhemska faktorer, vare sig det handlar om konjunkturläget i allmänhet 
eller arbetsmarknaden. Eftersom man inte heller har inflytande över globala 
råvarumarknader återstår bara att försöka manipulera valutakursen vilket med 
nödvändighet i slutänden blir ett nollsummespel. Frågan är om inte epoken 
med nationella centralbanker som bedriver politik baserad på inhemska förhål-
landen går mot sitt slut?!

Sannolikt kommer underliggande inflation (KPIF) ändå att fluktuera relativt 
nära Riksbankens tvåprocent-mål de kommande kvartalen. Det är fortfarande 
oklart vilka eventuella förändringar i Riksbankens ramverk som kommer att 
genomföras framöver. En hel del pekar dock att man går mot ett mer flexibelt 
ramverk, t ex återinförandet av ett toleransintervall, vilket skulle ge Riksbanken 
argument för att gradvis överge den extremt expansiva politiken. Vi räknar med 
att reporäntan börjar höjas från och med andra halvåret 2018 men det kan inte 
uteslutas att omläggningen sker något tidigare i fall ramverket förändras.
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VALUTOR: RÄKNA MED STABIL KRONA 

Efter den kraftiga och utdragna förstärkningen under 2014 har USD rört sig mer 
eller mindre sidledes de senaste två åren. Dollarn fick lite extra bränsle efter 
Trumps valseger, ett resultat av stigande förväntningar om finanspolitisk stimu-
lans och snabbare räntehöjningar från Federal Reserve, men har fallit tillbaka 
igen på sistone. Blickar vi framåt kommer Federal Reserve sannolikt att fortsätta 
sin gradvisa normalisering av styrräntan, räkna med ytterligare fem höjningar 
á 25 räntepunkter till slutet av 2018. Samtidigt är det inte sannolikt att ECB rör 
styrräntan de närmaste två åren men att förväntningar om en första höjning 
börjar krypa in i marknaden mot slutet av 2018. 

Eftersom detta är ungefär den förväntansbild som ligger i valutamarknaden 
idag ska man inte räkna med dramatiska rörelser i USD/EUR framöver. En viss 
förstärkning av dollarn är emellertid ett troligt scenario de närmaste kvartalen. 

Eftersom det är osannolikt att ECB eller Riksbanken lägger om politiken de när-
maste kvartalen och både centralbankerna sneglar på valutakursen, bör man 
inte heller förvänta sig några dramatiska rörelser i SEK/EUR-kursen. Sammanta-
get ger detta en bild av relativt stabil kronkurs under 2017.

RÄKNA MED VISS DOLLARFÖRSTÄRKNING

STABIL KRONA FRAMÖVER
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Tabell 1. BNP, årsgenomsnitt, % 
 Global USA Eurozonen Storbritannien Norge Finland Danmark Kina  Japan Sverige 

2017 3,0 2,1 1,8 1,9 0,9 1,8 1,3 6,8 1,2 2,5 

2018 2,8 1,8 1,5 1,5 1,1 1,2 1,0 6,5 0,5 1,8 

Tabell 2. Svenska nyckeltal 

 Sysselsättning* Arbetslöshet** KPIF*** 

2017 2,0 6,8 1,8 

2018 0,8 6,8 1,8 

*Procentuell förändring, årsgenomsnitt 
**Procent av arbetskraften, slutet av året 
***Procentuell förändring, slutet av året 

Tabell 3. Finansiella nyckeltal 
Årsslut Sverige Eurozonen USA 

 Styrränta SEK/EUR SEK/USD Styrränta EUR/USD Styrränta 

2017 -0,5 9,55 8,90 0 1,07 1,5 

2018 0 9,50 8,70 0 1,09 2 

TABELL 1. BNP, ÅRSGENOMSNITT, %
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2018 2,8 1,8 1,5 1,5 1,1 1,2 1,0 6,5 0,5 1,8 

Tabell 2. Svenska nyckeltal 

 Sysselsättning* Arbetslöshet** KPIF*** 

2017 2,0 6,8 1,8 

2018 0,8 6,8 1,8 

*Procentuell förändring, årsgenomsnitt 
**Procent av arbetskraften, slutet av året 
***Procentuell förändring, slutet av året 

Tabell 3. Finansiella nyckeltal 
Årsslut Sverige Eurozonen USA 

 Styrränta SEK/EUR SEK/USD Styrränta EUR/USD Styrränta 

2017 -0,5 9,55 8,90 0 1,07 1,5 

2018 0 9,50 8,70 0 1,09 2 




