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Sammanfattning 

Återhämtningen i världsekonomin efter ”Den Stora Recessionen” har nu pågått i 

sju år med gradvis avtagande styrka. Det finns just nu ingenting som tyder på 

vare sig en påtaglig acceleration i världstillväxten eller en nära förestående  

recession. Prognosmakare världen över fortsätter på den inslagna vägen med att 

revidera ner sina prognoser i takt med överraskande svaga data samtidigt som 

man håller fast vid synen att det kommande året blir starkare. 

Det troliga är istället att mönstret från de senaste åren upprepas under 2017, 

med i bästa fall samma eller något lägre tillväxt jämfört med 2016, d.v.s. tre pro-

cent eller strax under. Alla de stora ekonomierna bromsar under 2016 jämfört 

med 2015 och kan förväntas utvecklas ungefär i samma takt 2017.  

I stort sett alla ekonomier hämmas av en betydligt svagare tillväxtpotential både i 

termer av vikande produktivitetstillväxt och svagare befolkningstillväxt i arbets-

föra åldrar. Lägg till detta geopolitiska orosfaktorer som konflikten i Mellan-

östern, Rysslands aggression på EU:s bakgård och en allmän osäkerhet om vart 

världsekonomin är på väg och resultatet blir en svag global investeringsvilja. 

Utan en ordentlig investeringsboom saknas förutsättningar för en starkare 

världskonjunktur. 

Den svenska ekonomin har utvecklats starkare än de flesta industriländer de  

senaste åren, påeldad av extremt expansiv penningpolitik, ovanligt stor flykting- 

invandring, etc. Ekonomin har dock redan börjat bromsa och inbromsningen fort-

sätter 2017 då Sverige uppvisar mer rimliga tillväxttal med tanke på den  

mediokra utvecklingen i omvärlden.  

Arbetsmarknaden förblir relativt stark även 2017 men sysselsättningen kommer 

att bromsa och fallet i arbetslösheten upphöra. Riksbanken kommer fortsatt att få 

kämpa hårt för att pressa upp inflationen mot målet, den stigande inflations- 

trenden från 2015 har stannat av trots att oljepriserna stabiliserats och kronan 

varit svag och det finns just nu inte mycket som pekar mot stigande inflation.  

Den svenska kronan förefaller svag med tanke på svensk ekonomis styrka relativt 

flertalet konkurrentländer; men Riksbanken inflationsdilemma förhindrar en  

betydande förstärkning. Kronan och euron kommer sannolikt att försvagas ytter-

ligare mot USA-dollarn när Federal Reserve långsamt höjer räntan. 
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1. Globala perspektiv 

• Brexit inte ”Den Perfekta Stormen” 

• ”The New Normal” är här för att stanna 

Brexit blev inte ”Den Perfekta Stormen” 

Efter den omedelbara turbulensen i kölvattnet av den brittiska folkomröstningen 

har den globala finansiella och makroekonomiska utvecklingen varit förhållande-

vis lugn. Breda globala börsindex, som störtdök i samband med Brexit, har åter-

hämtat sig och ligger nu c:a en procentenhet över nivån före folkomröstningen. 

Se diagram 1.1. Även marknadsräntorna som föll kraftigt efter folkomröst-

ningen, har studsat tillbaka. Utfallet av omröstningen blev således inte ”Den Per-

fekta Stormen” eller ”Den Nya Lehman” som en del hade fruktat. (Skogsindustri-

erna tillhörde för övrigt inte domedagsprofeterna utan förutsåg en övergående 

period med finansiell oro och måttliga realekonomiska effekter i händelse av ett 

”nej” i folkomröstningen (skogsindustrierna.se, 2016-06-21).) Vi kan avföra en 

global Brexit-ledd recession från dagordningen, åtminstone för tillfället. 

Att Brexit inte utlöste en finansiell storm innebär dock ingalunda att allt är frid 

och fröjd i världsekonomin. Tvärtom fortsätter de senaste sex årens utveckling 

med relativt svag global BNP-tillväxt. Se diagram 1.2. Av figuren framgår tyd-

ligt att konjunkturerna i olika delar av världen är starkt korrelerade: Sammanflät-

ningen i spåren av globaliseringen innebär att snart sagt alla länder upplever i 

stort sett samma större konjunktursvängningar. Det är t ex uppenbart hur alla 

ekonomier föll igenom i samband med finanskrisen för att sedan studsa upp kraf-

tigt när chocken släppte 2009.  

”The New Normal” är här för att stanna 

Däremot skiljer sig de genomsnittliga tillväxttakterna mellan ekonomier, t ex be-

roende på i vilken utvecklingsfas de befinner sig: fattigare länder växer i allmän-

het snabbare än rikare länder, den s.k. upphinnareffekten. Med tanke på de stora 

skillnaderna i inkomst per capita är det alltså inte konstigt att BRIC-klustret un-

der lång tid i genomsnitt vuxit mycket snabbare än världsekonomin i allmänhet 

och de moderna industriländerna i synnerhet. Av diagram 1.2 framgår dock tyd-

ligt att BRIC:s tillväxtgap gentemot resten av världen krymp påtagligt under se-

nare år (mer om detta nedan). Sammanfattningsvis har alla större regioner under 

senare år tenderat att konvergera mot en betydligt lägre genomsnittlig tillväxt-

takt jämfört med 1990- och första halvan av 00-talen.  

Den svagare globala trendtillväxten speglar såväl en lägre trend i produktivitets-

tillväxten som långsammare tillväxt i den arbetsföra befolkningen. Se diagram 

1.3. Den globala produktiviteten (BNP per sysselsatt) accelererade snabbt från 

c:a 0,5 procent per år i början av 1990-talet för att kulminera över tre procent i 

mitten av 00-talet. Produktiviteten tvärbromsade i samband med finanskrisen för 

att sedan visa upp samma sågtandsmönster som BNP under 2008-2009 och 

samma gradvisa avmattning under de efterföljande åren.  

Det är noterbart att utplaningen inträffade flera år innan finanskrisen. Man kan 

alltså knappast hävda att inbromsningen (enbart) är en spegling av svag konjunk-

tur efter krisen. Mycket tyder istället på att de extraordinära faktorer som gav 

bränsle till produktiviteten under decennierna kring millennieskiftet redan hade 

börjat klinga av. Här talar vi om uppdämda produktivitetsvinster av ITK-revolu- 

1.1 Efter Brexit: Lugnet har lägrat sig igen 

Källa: Macrobond 

 

1.2 Världsekonomin har växlat ner 

Källa: Macrobond 

 

1.3 ”New Normal” här för att stanna 

Källa: Macrobond 

http://www.skogsindustrierna.se/aktuellt/nyheter/2016/06/sa-har-ser-var-ekonomi-ut-nar-britterna-har-rostat/
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tionen, positiva handelseffekter av globaliseringen, vinster kopplade till avregle-

ringar, etc. I takt med att dessa faktorer värkt ut har produktiviteten bromsat in 

på en högre nivå. För att en ny produktivitetsraket ska avfyras krävs sannolikt ett 

nytt språng av något slag; ett ”nytt internet”, etc.  

Åsikterna om vad som ligger bakom nedväxlingen i global tillväxt går dock isär, 

det finns även de som hävdar att orsakerna snarare står att finna på ekonomins 

efterfrågesida, det som Lawrence Summers kallar ”secular stagnation”: Världse-

konomin lider av ökande sparande och minskande investeringar vilket trycker 

ner aggregerad efterfrågan, tillväxten, inflationen och realräntorna. Det kan sä-

kert ligga något även i denna hypotes men något som talar emot är att uppskatt-

ningar av s.k. produktionsgap tyder på ett relativt högt globalt resursutnyttjande. 

Se diagram 1.4. 

Det är naturligtvis svårt att bedöma i vilken utsträckning den vikande produktivi-

tetstillväxten är permanent eller åtminstone långvarig och i vilken utsträckning 

den speglar en övergående om än ihärdig baksmälla av finanskrisen. Ännu så 

länge finns det dock inga tecken på en acceleration. Bästa gissningen är därför att 

perioden med svag global produktivitetstillväxt består. 

Även den globala befolkningstillväxten i arbetsföra åldrar har bromsat in betyd-

ligt jämfört med under de heta åren innan finanskrisen. Se diagram 1.3. Från en 

trendmässig ökning med 1,75-2 procent per år har den årliga tillväxttakten fallit 

gradvis till c:a 1,25 procent. En enkel tumregel indikerar att det demografiska 

omslaget isolerat har slagit bort c:a 0,5-0,6 procentenheter per år från global till-

växtpotential. Här talar FN:s befolkningsprognoser för fortsatt avtagande tillväxt i 

arbetsför befolkning under kommande decennier med fortsatt avtagande tillväxt-

potential som följd. 

”The New Normal” gäckar prognosmakarna  

I samband med att finanskrisens strypgrepp släppte och världsekonomin stud-

sade tillbaka under 2010 drog många slutsatsen att krisen var över och allt var 

tillbaka vid det gamla. Flertalet prognosmakare utgick därför ifrån att tillväxten 

skulle hamra på med 4-5 procent under flera år i takt med att resursutnyttjandet 

och global BNP normaliseras i linje med de historiska sambanden. Så blev dock 

inte fallet. Se diagram 1.5 visar hur Internationella Valutafondens höstprogno-

ser utvecklats sedan 2011 (diagrammet hade lika gärna kunnat visa t ex OECD:s, 

Konjunkturinstitutets, etc. prognoser, de har snarlika igelkottsmönster).  

Signifikativt är att IMF kontinuerligt tvingats revidera ner sina prognoser i takt 

med negativa tillväxtöverraskningar men varje gång har man likväl räknat med 

stigande tillväxt framöver.  

Huvudskälet till att ledande prognosmakare gång på gång huggit i sten de senaste 

åren är förmodligen att man överskattat potentiell tillväxt; modellerna har inte 

fångat upp att världstillväxten funnit ett nytt och lägre normalläge. Bedömning-

arna av tillväxtpotentialen kommer sannolikt bara gradvis att skruvas ner vilket 

talar för fortsatt alltför optimistiska prognoser ett tag till. Globala konjunkturba-

rometrar som inköpschefsindex pekar inte på någon påtaglig acceleration i eko-

nomisk aktivitet de närmaste månaderna även om barometerfallet har upphört 

den senaste månaderna. Se diagram 1.6. Världs-BNP växer både i år och 2017 

med 3 procent. 

  

1.4 Inte mycket lediga resurser 

Källa: Macrobond 

 

1.5  Prognosmakarnas igelkott  

 
Källa: IMF 

1.6 Sidledes global konjunktur 

 
Källa: Macrobond 

Källa: Macrobond 
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2. USA: Vikande tillväxttrend 

gäckar Federal Reserve 

• ”The New Normal” biter även på USA  

• Räkna med 1,5 %-1,7% BNP-tillväxt 2016-2017 

• Orkar Fed höja räntan under 2017? 

”The New Normal” biter även på USA 

USA har under decennier uppvisat en påfallande hög och stabil trendtillväxt, inte 

minst med tanke på att landet länge varit världens rikaste – av ”normala länder” – 

i termer av BNI per capita. Under perioden 1980-2005 visar våra estimat att till-

växtpotentialen i stort sett var stabil strax över 3 procent per år. Se diagram 

2.1. Under det senaste dryga decenniet har dock potentialen fallit påtagligt och 

stadigt och uppskattas nu bara till drygt 1 procent per år.  

USA:s tillväxtpotential har utsatts för samma negativa krafter som i resten av 

världen: Såväl produktiviteten som den arbetsföra befolkningen har utvecklats 

betydligt svagare sedan mitten på 00-talet jämfört med föregående decennier. Se 

diagram 2.2. Produktiviteten utanför jordbrukssektorn har bromsat från c:a 3,5 

procent till c:a 1 procent per år. Det demografiska omslaget är inte lika drama-

tiskt men har ändå slagit av någon tiondels procentenhet per år från tillväxtpo-

tentialen.  

Även i USA:s fall är det naturligtvis svårt att bedöma hur långvarig den vikande 

produktivitetstrenden kommer att visa sig vara. Vad det gäller demografin har vi 

lite mer på fötterna eftersom FN:s befolkningsprognoser pekar mot en tydlig fort-

satt avtagande tillväxt i den arbetsföra befolkningen med c:a 0,3 procentenheter 

per år till 2020. Det finns alltså just nu inget som talar emot att USA:s tillväxtpot-

ential har växlat ner ordentligt och kanske t o m kommer att falla under en pro-

cent per år framöver. 

Stark efterfrågan men tecken på  

”growthless jobs” 

Flera faktorer och inte minst Federal Reserves extremt expansiva penningpolitik, 

har under lång tid eldat på efterfrågan i den amerikanska ekonomin vilket bidra-

git till en stark återhämtning i arbetsmarknaden med snabbt fallande arbetslös-

het. Se diagram 2.3. Diagrammet illustrerar också ytterligare den vikande till-

växtpotentialen: Medan BNP-tillväxten trots alla stimulanser varit måttlig i ett hi-

storiskt perspektiv sedan finanskrisen, har arbetslösheten fallit snabbt.  

Under perioden med snabb produktivitetstillväxt talade man, till stor del omoti-

verat visade det sig, om risken för ”jobless growth”. På senare tid har det snarare, 

något överdrivet, istället handlat om ”growthless jobs”, dvs det skapas många 

jobb trots relativt svag tillväxt. 

Det är nu 28 kvartal sedan USA officiellt inledde återhämtningen efter ”Den Stora 

Recessionen”. Längden på återhämtningsfasen, d.v.s. perioden mellan recession-

erna, har sedan 1980 varierat från fyra kvartal (OPEC II) till 39 kvartal mellan 

Gulfkrigets slut och Asienkrisen. Se diagram 2.4 (de skuggande områdena 

markerar recessioner).  De två övriga mellanperioderna varade 29 och 22 

kvartal. Det finns förstås ingen naturlag som säger att en återhämtning åldras och 

tappar kraften och att sannolikheten för en recession nödvändigtvis måste öka 

2.1 USA: Vikande tillväxtpotential 

Källa: Macrobond 

 

2.2 USA: Sämre förutsättningar framöver 

Källa: Macrobond 

 

2.3 USA: Starkt arbetsmarknad, svag 

tillväxt 

Källa: Macrobond 

 

2.4 USA: Investeringsloket tappar farten 

Källa: Macrobond 
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med tiden. Det som dock har kännetecknat samtliga USA:s recessioner och åter-

hämtningar är att de utlöses eller åtminstone karaktäriserar av kraftiga rörelser i  

näringslivets investeringar. Privat konsumtion är istället mycket mer stabil, vill 

man hitta tidiga indikatorer på vändpunkter är det således i investeringsdata och 

inte i ”populära” data som detaljhandel och bilförsäljning man bör leta. Diagram 

2.4 visar att investeringstillväxten (exklusive bostäder) nådde en cyklisk topp re-

dan i början av 2012 för att därefter gradvis avta, om än med ett hack i kurvan 

under 2013-2014. I mitten av 2016 har investeringstillväxten helt upphört och 

högfrekventa investeringsindikatorer som t ex leveranser av varaktiga varor pe-

kar på att investeringarna sannolikt föll under tredje kvartalet även om det hand-

lar knappast om ett ras.  

Primus motor för investeringarna är vinstkonjunkturen. Se diagram 2.5. Före-

tagsvinsterna har utvecklats mycket svagt det senaste året och föll med två-siff-

riga tal i årstakt under andra kvartalet 2016. Det är alltså svårt att vara optimist-

iskt om USA:s investeringar såvida inte vinstkonjunkturen påtagligt förbättras. 

USA:s BNP har bromsat påtagligt under det senaste året, från en årstakt på drygt 

tre procent i början av 2015 till 1,25 procent. Dessutom är investeringscykeln 

som nämnts svag och vikande så även om den inte indikerar en förestående re-

cession ger den heller inget hopp om en nära förestående acceleration i tillväxten. 

Studerar vi andra indikatorer och konjunkturbarometrar förstärks bilden av en 

fortsatt svag till måttlig tillväxt den närmaste tiden. Se diagram 2.6.  

Det är också tydligt av diagram 2.6 och diagram 2.7 att gapet består mellan 

”hemmaekonomin” illustrerad av inköpschefsindex för tjänster, bostadsbyg-

gande, etc. och index för tillverkningsindustrin som lider av svag global konjunk-

tur och en fortsatt stark dollar. Det är slående att privat konsumtion sedan 2013 

har ökat med närmare 12 procent i reala termer medan industriproduktionen 

endast ökat med tre procent och varit helt platt ända sedan mitten av 2014. 

Hushållen fortfarande ”i zonen” 

Även om inte privat konsumtion normalt sett är en ”game changer” i konjunktu-

ren, gynnas självklart ekonomin av att hushållen har förutsättningar att konsu-

mera; privat konsumtion utgör trots allt 2/3 av BNP. Det som hållit igång kon-

sumtionen under de senaste åren är en relativt stark ökning i real disponibel in-

komst som i sin tur få stöd att den starka utvecklingen på arbetsmarknaden.  

Se diagram 2.8.  

Det senaste året har dock även arbetsmarknaden svalnat gradvis, i termer av ar-

betade timmar från en årstakt på c:a tre procent till c:a 1,5 procent. Visserligen 

ökar fortfarande sysselsättningen i termer av personer i obruten hög takt. Arbets-

lösheten har däremot planat ut det senaste året och t o m stigit något sedan i vå-

ras, eftersom arbetskraftsutbudet ökar snabbt. Givet bedömning av potentiell 

BNP-tillväxt strax över en procent och med nuvarande tillväxt i samma härad är 

det också rimligt att räkna med att arbetslösheten har nått botten i denna cykel; 

såvida inte ekonomin tar fart igen.  

Stark dollar hämmar exporten 

Den del av ekonomin som utvecklats klart svagast under senare år är utan tvekan 

exporten. USA:s export motsvarar visserligen bara 12 procent av BNP – en minsk-

ning med nästan 2 procentenheter bara under de senaste två åren - men omslaget 

i exporten de senaste åren har ändå haft betydande inverkan på BNP.  

Se diagram 2.9.  

Under perioden 2009:2-2014:4 gav exporten ett bidrag till BNP-tillväxten på 0,75 

procentenhet per kvartal i årstakt medan motsvarande bidrag sedan 2015 varit -

0,2 procentenhet. Det betyder att omslaget i exporten i genomsnitt slagit bort en 

procentenhet per kvartal sedan 2015 jämfört med de föregående fem åren.  

2.5 USA: Svag vinstkonjunktur 

Källa: Macrobond 

 

2.6 USA: Fortsatt på halvfart 

Källa: Macrobond 

 

2.7 USA: En tu-delad ekonomi  

Källa: Macrobond 
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Omslaget i exporten kan delvis tillskrivas en svag omvärld men huvudorsaken är 

säkerligen den mycket kraftiga dollarförstärkningen. I reala effektiva termer  

stärktes dollarn med över 15 procent under slutet av 2014 och 2015, samtidigt 

som exportvärdet föll med nio procent och exportvolymen med en procent.  

Det är anmärkningsvärt att även importvärdet föll nästan lika mycket som expor-

ten medan importvolymen steg med fem procent. Under det senaste året har 

kraften i dollarrörelsen avtagit och t o m reverserats något på sistone, vilket även 

lättat på trycket på exporten som faktiskt gav ett marginellt positivt bidrag till 

BNP under andra kvartalet 2016.  

Dags för en sista (?) Fed höjning i december? 

USA:s centralbank har inte haft det lätt det senaste året. I december 2015 höjdes 

styrräntan för första gången på över tio år år och Federal Reserve meddelade sina 

intentioner att genomföra ytterligare fyra höjningar under 2016. Av dessa ambit-

ioner blev det inte mycket, istället har centralbanken gång på gång fått backa och 

skruva ner sina prognoser för ränteutvecklingen. Verkligheten har helt enkelt 

kommit emellan i form av överraskande svag utveckling i USA, oro kring Kina i 

början av året, dito runt Brexit i somras, osv.  

Nu tyder dock det mesta på att Fed faktiskt kommer att göra en höjning med 25 

räntepunkter i samband med sitt möte i december – marknadsprissättningen den 

18 oktober pekar mot 70 procents sannolikhet för en höjning - även om osvuret 

är bäst. Vilka faktorer är det då som väger i Fed:s kalkyler? Den viktigaste pussel-

biten i argumentationen har utan tvekan varit den fortsatt starka utvecklingen på 

arbetsmarknaden (se ovan). Centralbanken har betraktat en allt stramare arbets-

marknad som indikation om stigande löne- och prisinflation framöver. Ännu så 

länge finns det dock mycket lite som talar för en snar acceleration i löner och pri-

ser. Federal Reserves favoritindikator på prisinflation har visserligen ökat något 

2016 jämfört med året innan men tickar på relativt konstant kring 1,7 procent. 

Samtidigt har lönerna, som drog iväg en del under 2015, åter bromsat och stiger 

nu bara med 1-1,5 procent. 

Anledningen till att Fed oroar sig trots att inflationen alltså ännu lyser med sin 

frånvaro är att arbetslösheten nu nått nivåer som många bedömare anser vara 

oförenlig med stabila löner och priser på sikt. Erfarenheten säger att högt resurs-

utnyttjande slår igenom i form av inflation med betydande fördröjning vilket in-

nebär att centralbanken riskerar att agera för sent. I värsta fall riskerar man då 

även att få sin trovärdighet förödd med stigande inflationsförväntningar som 

följd.  

Samtidigt är man inom Federal Reserve medvetna om att såväl USA:s ekonomi 

som världsekonomin i stort är bräckliga och är angelägna att inte knäcka upp-

gången. Skulle konjunkturen nu vända neråt har centralbanken inte mycket krut 

att bränna av. I det läget återstår bara finanspolitiska stimulanser, en åtgärd som 

känns mycket osäkert med tanke på stundande presidentval. Frågan är därför om 

Fed hinner höja fler gånger innan den avtagande BNP-tillväxten slutligen sätter 

stopp för förbättringen på arbetsmarknaden?! 

 

  

2.9 USA: Stark dollar hämmar exporten 

Källa: Macrobond 
 2.10 USA: Måttliga löne- & prisökningar 

Källa: Macrobond 
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3. Eurozonen: Inga tecken på 

högre tillväxt 

• Fortsatt vikande tillväxtpotential 

• Konjunkturuppgången bromsar 

• Ultralåga räntor ultralänge 

Fortsatt vikande tillväxttrend 

Eurozonens ekonomi har plågats av ett flertal kriser sedan bildandet. Delvis har 

dessa importerats och inte i första hand haft med interna bekymmer att göra. 

Således kokades inte den finansiella häxbrygden som utlöste finanskrisen ihop i 

Eurozonen utan i första hand i USA. Samtidigt kan man inte komma ifrån att 

Eurozonen har betydande strukturella problem att kämpa med på hemmaplan. 

Ett bekymmer är den fortsatt vikande tillväxtpotentialen. Estimat tyder på att 

man inte ska förvänta sig att Eurozonens ekonomi växer snabbare än en procent 

per år i ett medelfristigt perspektiv. Det innebär mer än en halvering jämfört med 

läget när euron infördes 2002. Visserligen har inbromsningen varit långsammare 

än t ex i USA men det är en klen tröst. Se diagram 3.1. Motsvarande estimat för 

de två största ekonomierna Frankrike och Tyskland är en procent respektive noll 

procent per år.  

Liksom i USA har produktiviteten växlat ner ordentligt det senaste decenniet. 

Frankrike och Tyskland upplevde tillväxttal på 2-2,5 procent runt millennieskiftet 

medan snittet för Eurozonen var 1,5-2 procent. Idag är motsvarande noteringar 

0,5-1 procent för samtliga dessa ekonomier. Se diagram 3.2.  

Notabelt är också att de demografiska perspektiven i synnerhet i Tyskland är 

långt ifrån ljusa. Den tyska befolkningen i arbetsföra åldrar har fallit trendmässigt 

det senaste decenniet och prognoserna talar för fortsatt minskning. Bilden är nå-

got ljusare för Frankrike där den arbetsföra befolkningen förväntas fortsätta att 

växa med några tiondel procentenheter per år. Tysklands betydligt lägre tillväxt-

potential har således i första hand demografiska orsaker även om man också upp-

visat något lägre produktivitetstillväxt på sistone. 

Utplaning på låg nivå 

Konjunkturen tog lite fart under 2014 vilket väckte en förhoppning att Eurozonen 

kanske ändå hade växlat in på ett snabbare spår. Accelerationen upphörde emel-

lertid och under 2016 har BNP bromsat från två procent till 1,6 procent. Detta 

kan tyckas vara en marginell försämring men är ändå signifikant eftersom det in-

nebär att den uppåtgående trenden verkar bruten. Ledande indikatorer och kon-

junkturbarometrar talar inte heller för något nära förestående trendskifte i en-

dera riktningen. Se diagram 3.3. Det mesta talar för att BNP fortsätter att växa 

på i en takt av 0,3-0,4 procent per kvartal vilket indikerar en årstakt på knappt 

1,5 procent. 

Investeringsloket saknar bränsle även i 

Eurozonen 

Liksom i USA är det näringslivets investeringar man bör sätta sitt hopp till om en 

betydande konjunkturuppgång. Visserligen har investeringarna tagit lite fart un-

der de senaste åren men just nu finns det inga tecken på att en nära förestående  

3.1 EMU: Svag och vikande tillväxtpotential  

Källa: Macrobond 
 
3.2 EMU: Vikande produktivitet även här 

Källa: Macrobond 
 3.3 EMU: Utplaning på låg nivå 

Källa: Macrobond 
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investeringsboom. Tvärtom kan man notera en viss avmattning i investeringarna 

under 2016. Se diagram 3.4. Det kan verka paradoxalt att investeringsviljan är 

så pass svag trots att räntorna har varit rekordlåga under lång tid. Å andra sidan 

är det välkänt att investeringarnas räntekänslighet är låg och att vinstutveck-

lingen är en betydligt starkare drivfjäder, detta förhållande gäller även i Eurozo-

nen. Se diagram 3.5. Den avmattning i investeringarna som inträffat det sen-

aste året sammanfaller väl med att även vinskonjunkturen har mattats. Så länge 

världskonjunkturen är svag och den globala prispressen består i många mark-

nader är det svårt att föreställa sig en vinstdriven acceleration i investeringarna. 

3.5 EMU: Svaga vinster hämmar investeringarna 

Källa: Macrobond 

Hoppet för inhemsk efterfrågan får istället ställas till hushållens konsumtion även 

om den, liksom i USA, knappast kommer att vara en vattendelare för konjunktur-

förloppet. Konsumtionen gjorde en riktig djupdykning i samband med eurokrisen 

2012-2013 men har sedan dess återhämtat sig. Se diagram 3.6.  

Drivfjädern har varit stadigt accelererande realinkomster som in sin tur i första 

hand fått stöd av en ökande sysselsättning. Även en positiv reallöneutveckling 

har bidragit men här handlar det enbart om en effekt av avtagande inflation, 

nominallönerna har snarast bromsat det senaste året. I takt med att ekonomin 

har tappat lite fart det senaste året har även sysselsättningen bromsat liksom lö-

nerna, återstår att se om ECBs åtgärder för att få upp inflationen bär frukt. Sam-

mantaget finns det just nu inte mycket som talar för att inkomsterna och i slutän-

den konsumtionen ska ta ytterligare fart i närtid. 

Svag euro gynnar exporten 

Jämfört med USA är exporten i Eurozonen mycket större i relation till BNP, c:a 45 

procent. Det betyder dels att ekonomin är mer utsatt för svängningar i världskon-

junkturen och dels att valutarörelser har stora potentiella effekter på ekonomin 

vilket illustreras i diagram 3.7.  Det är slående hur Eurozonens exportvolym 

faktiskt har accelererat de senaste tre åren trots att världshandeln mer eller 

mindre stått still. Orsaken är eurons kraftiga fall främst under 2014, en försvag-

ning som i stort sett bestått det senaste året. 

I termer av enhetsarbetskostnader, t ex relativt USA har i tillverkningsindustrins 

konkurrenskraft i Tyskland stärkts med över 20 procent sedan mitten av 2014, 

3.4 EMU: Ingen investeringsboom 

Källa: Macrobond 

 

3.6 EMU: Inkomstdriven konsumtion 

 

Källa: Macrobond 

 

3.7 EMU: Svag euro gav skjuts till exporten 

Källa: Macrobond 
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nästan uteslutande speglande en försvagning av euron gentemot dollarn. (Tyska 

data används eftersom motsvarande data för Eurozonen endast har publicerats 

t.o.m 2015.) Se diagram 3.8. 

3.8 EMU: Eurofallet stärkte konkurrenskraften 

Källa: Macrobond 

Det senaste året har visserligen försvagningen av euron stannat av men valutan 

är fortfarande svag relativt det historiska genomsnittet vilket borde kunna ge 

fortsatt stöd till exporten framöver.  

Fortsatt uppförsbacke för ECB 

Precis som andra centralbanker världen över som tillämpar inflationsmål har 

ECB haft det kämpigt de senaste åren. Trots extraordinära åtgärder som nollränta 

och gigantiska köp av statspapper har inflationen vägrat att på ett meningsfullt 

sätt närma sig målet. Se diagram 3.9. De senaste månaderna har visserligen 

prisnivån stigit i något snabbare takt men det handlar i första hand om en effekt 

av stigande energipriser på världsmarknaden. Rensat för livsmedel och energi 

har inflationstakten snarast avtagit under året. Dessutom har löneökningstakten i 

Eurozonen bromsat påtagligt trots en allt starkare arbetsmarknad, från öknings-

tal kring två procent för ett år sedan till bara drygt en procent. Man kan alltså 

med gott samvete hävda att ECB:s utmaningar är långt ifrån över.  

ECB har varit tydliga med att man inte planerar ytterligare stimulanser utan har 

intagit en vänta-och-se strategi. Det är således osannolikt att det kommer fler 

räntesänkningar och/eller kvantitativa lättnader från det hållet. Å andra sidan 

kommer det knappast heller att bli aktuellt med räntehöjningar eller ens en bant-

ning av ECB:s balansräkning under överskådlig framtid. Det innebär i sin tur att 

europeiska marknadsräntor lär ligga och hacka kring och i många fall under noll-

strecket ett bra tag framöver. 

  

 3.9 EMU: Inflationen gäckar ECB 

Källa: Macrobond 
 3.10 EMU: Fortsatt ultralåga räntor 

Källa: Macrobond 
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4. BRIC: Muren spricker 

• BRICST inte längre relevant begrepp 

• Kina har påbörjat nedstigningen, Indien flyger vidare 

• Övriga BRICST-länder lider kval 

BRICST inte längre relevant 

De senaste åren har de negativa nyheterna duggat tätt från flertalet av de länder 

som tidigare benämndes tillväxtekonomier. Av det tidigare BRICST-klustret är 

det egentligen bara Kina och Indien som fortfarande kvalar in i ligan. 

Kina har börjat nedstigningen, Indien flyger 

vidare 

Kinas ekonomi har åkt berg-och-dalbana de senaste 20 åren även om tillväxttalen 

hela tiden varit mycket höga i ett globalt perspektiv. BNP bromsade ordentligt i 

samband med Asienkrisen och inledde sedan en ny stark tillväxtfas som bröts i 

samband med finanskrisen. Under de senaste 8-9 åren har ekonomin varit inne i 

en fas av mer eller mindre konstant avmattning. Se diagram 4.1. Diagram 4.1 

visar också tydligt att Kinas tillväxt till stor del varit produktivitetsdriven men att 

även en stadig tillväxt i den arbetsföra befolkningen bidragit till en hög tillväxt-

potential. Inbromsningen det senaste decenniet speglar såväl en snabbt fallande 

produktivitetstillväxt som en vikande trend i arbetskraften. FN:s prognoser pekar 

mot att den arbetsföra befolkningen kommer att fortsätta att bromsa och faktiskt 

minska fr. o. m. mitten av nästa decennium.  

Kinas resa är på många sätt imponerande. Kinas andel av världsekonomin har 

ökat från c:a 1,5 procent 1990 – obetydligt större än Sverige - till 15 procent idag. 

Se diagram 4.2.  Vidare levde 2/3 av befolkningen under extrem fattigdom 

(<1,25 USD per dag i köpkraftskorrigerade termer) så sent som 1990, 2013 var 

motsvarande andel nere på knappt två procent. Kinas medelinkomst är nu 90 

procent av den genomsnittlige världsmedborgaren men fortfarande bara drygt 

20 procent av den genomsnittlige amerikanens. Se diagram 4.3.  

Med tanke på att Kina klättrat en bra bit i inkomstligan är det troligt att de sen-

aste årens produktivitetsavmattning kommer att vara bestående: Kina har passe-

rat den mest explosiva delen av sin upphinnarfas, de lägst hängande frukterna är 

plockade och tillvättrenden viker kontinuerligt. Det hindrar inte att Kinas andel 

av världsekonomin kommer att fortsätta att öka, med tanke på hur stor ekonomin 

blivit. Kina kommer troligen att passera USA som världens största ekonomi under 

det kommande decenniet. 

Indien är en delvis annan historia. Landets snabba utveckling inleddes ett par de-

cennier efter Kina, har inte varit lika explosiv och även om landet utvecklats 

starkt under relativt lång tid har man inte alls hunnit lika långt som Kina.            

Diagram 4.1 visar också att Indien i större utsträckning drivits av en snabb ök-

ning i arbetsutbudet medan produktivitetstillväxten inte alls varit lika stark som i 

Kina. Notabelt är att också Indien har upplevt en betydande avmattning i produk-

tiviteten under senare år. En skillnad mellan de stora Asiatiska tigrarna är att In-

diens arbetskraft kommer att fortsätta att växa vilket i sig ger landet bättre till-

växtförutsättningar än Kina på sikt. 

4.1 Kina: Lägst hängande frukter plockade 

Källa: Macrobond 
 
4.2 Kina: Från dvärg till jätte på 20 år 

Källa: Macrobond 
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Indien är fortfarande en relativt liten ekonomi i ett globalt perspektiv och utgör 

knappt tre procent av världs-BNP, bara c:a fyra ggr Sveriges.  Också Indien kom-

mer att öka sin andel av världs-BNP men med realistiska tillväxtantaganden kom-

mer det kommer att dröja flera decennier innan man t ex når Kinas relativa stor-

lek av idag.  

Även Indien har ryckt fram i välståndsligan och BNI per capita har ökat relativt 

världsgenomsnittet från 25 procent kring millennieskiftet till 40 procent 2014. 

Indien är alltså fortfarande ett fattigt land, andelen av befolkningen som lever un-

der extrem fattigdom har visserligen minskat under samma period från 50 pro-

cent till drygt 20 procent men det betyder ändå att c:a 250 miljoner indier fortfa-

rande lider av extrem fattigdom.  

4.3. ”Kindien”: Stora framsteg men långt kvar till västerländsk standard 

 

Källa: Macrobond 

Kina: Byggandet åter primus motor 

Kinas snabba inbromsning under 2015 och början av 2016 skapade skrämsel-

hicka i de finansiella marknaderna och oron för att en kinesisk tvärnit skulle 

sänka den redan bräckliga världskonjunkturen växte. Paniken lade sig dock redan 

under vintern i takt med att ekonomiska data pekade mot en stabilisering. Även 

om man måste ta kinesiska data med en rejäl dosa salt har det rapporterats BNP-

tal på anständiga 6,7 procent i årstakt för båda årets första kvartal.  

Likafullt råder det ingen tvekan om att i synnerhet investeringsaktiveten bromsat 

påtagligt och ihärdigt de senaste åren. Se diagram 4.4. Det har rests farhågor 

kring hållbarheten i de enorma infrastrukturinvesteringarna som drivit mycket 

av den kinesiska tillväxten under många år. Data i termer av fasta priser är 

knapphändiga men diagram 4.4. visar att investeringarnas bidrag till BNP-tillväx-

ten minskade från sju till 3,5 procentenheter under 2009-2014. Den kraftigaste 

inbromsningen skedde helt klart inom bygginvesteringarna i allmänhet och bo-

stadsinvesteringarna i synnerhet. Se diagram 4.5. För att förhindra fortsatta 

ras i byggandet har myndigheterna genomfört kraftiga stimulansåtgärder vilka 

förefaller ha haft avsedd effekt i så motto att bostadsbyggandet tagit rejält fart 

igen. 

 
 
 
4.4 Kina: Efterfrågan bromsar 

Källa: Macrobond 
 
4.5 Kina: Byggande tar fart igen 

Källa: Macrobond 
 

 4.6 Kina: Skenande skulder 

Källa: Macrobond 
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Kina: Kraftig skulduppbyggnad hot mot 

stabiliteten 

I kölvattnet av enorma investeringar under en lång rad av år har skuldsättningen 

i den kinesiska ekonomin skenat till astronomiska nivåer. De totala skulderna i 

förhållande till BNP har nu passerat 250 procent, en ökning med 70 procenten-

heter sedan 2011. Skuldsättningen i den privata sektorn, och då framförallt i före-

tagssektorn uppgår för närvarande till 210 procent av BNP. Se diagram 4.6. 

Detta kan jämföras t ex med den privata skuldsättningen i USA inför finanskrisen 

2008 på 170 procent av BNP, då framförallt koncentrerat till hushållen.  

Att hantera och gradvis skala ner skuldberget för att undvika ett mer dramatiskt 

förlopp, kanske med stora valutautflöden kommer med säkerhet att bli nödvän-

digt. En fortsatt succesiv avmattning i tillväxten är därför sannolik. Samtidigt ris-

kerar en för snabb skuldavveckling att leda till en kraftig ekonomisk inbromsning 

vilket man också vill undvika. Räkna med att BNP växer (eller rapporteras växa) 

med 6,6 procent 2016 och 6,4 procent 2017. 

Indien hamrar på 

Visserligen har Indiens stigande BNP-bana planat ut de sista två åren men det 

syns inga tecken på en kraftig avmattning. Se diagram 4.7. Ekonomin växer i en 

årstakt av c:a 7,5 procent och ledande indikatorer – som visserligen inte har så 

starkt förklaringsvärde – indikerar fortsatt tillväxt i ungefär samma takt de kom-

mande kvartalen. Indien är i första hand en konsumtionsdriven ekonomi, expor-

ten som rasade under 2015 har nu börjat återhämta sig. Se diagram 4.8. Mer 

oroande är dock att investeringskonjunkturen har börjat vika på sistone. Vi räk-

nar med att Indiens ekonomi växer med c:a sju procent per år även 2017. 

BRST har åkt ur tillväxtligan 

Av de ursprungliga medlemmarna i BRICST-klustret återstår nu bara Kina och In-

dien, ingen av de övriga ekonomier kvalar längre in som tillväxtekonomier. Av 

olika skäl har Brasilien, Ryssland, Sydafrika och i viss mån Turkiet alla växlat ner 

till mycket lägre tillväxttal jämfört med åren före finanskrisen. Se diagram 4.9. 

Faktum är att alla utom Turkiet sedan länge befinner sig något som måste betrak-

tas som ekonomiska kristillstånd.  

Konjunkturbarometrarna ger dock visst hopp, i samtliga länder har t ex stäm-

ningsläget bland inköpscheferna stabiliserats eller vänt uppåt på sistone. Se dia-

gram 4.10. Man kan således hoppas på att det värsta är över för denna gång 

även om det nog lär dröja innan dessa länder återfår sin forna stjärnstatus.  

  

4.7 Indien: Hamrar på i god takt 

Källa: Macrobond 
 
4.8 Indien: Konsumtionsdriven tillväxt 

Källa: Macrobond 
 
 4.9 BRST: Inga ”tillväxtekonomier” längre 

Källa: Macrobond 

   4.10 BRST: Det värsta verkar vara över 

Källa: Macrobond 
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5. Storbritannien: Brexit inte slutet 

på historien 

• Tillbaka på jorden efter stark period 

• Ännu ingen Brexit-ångest 

• Svaga pundet består 

Storbritannien tillbaka på jorden 

Storbritannien var ett av de snabbast växande industriländerna under 2013-2014 

men har bromsat ordentligt de senaste två åren. Med en tillväxttakt på två pro-

cent det senaste året spelar man i samma liga som Eurozonen och USA. Se dia-

gram 5.1. Det är framförallt näringslivets investeringar som agerat bromskloss, 

möjligen som en följd av osäkerheten kopplad till utfallet av den stundande folk-

omröstningen om Storbritanniens EU-medlemskap. Samtidigt verkar inte hushål-

len ha skrämts till återhållsamhet på samma sätt, privat konsumtion har faktiskt 

tagit fart under första halvan av 2016. Se diagram 5.2.  

Ännu ingen riktig Brexit-ångest 

Det fanns stora farhågor att utfallet av folkomröstningen skulle utlösa en akut re-

cession i Storbritannien. Man kunde också se ett tydligt hack i kurvan för såväl 

detaljhandel, tjänstehandel som industriproduktion i juni. Samtidigt kan man inte 

dra alltför starka slutsatser av data för en enskild observation, månadssiffrorna 

hoppar omkring en hel del. Se diagram 5.3.  

Notabelt är också att omsättningen i detaljhandel studsade tillbaka ordentligt i 

juli och noterade den näst starkaste ökningstakten hittills under 2016, för att se-

dan åter bromsa i augusti. Det är således alldeles för tidigt att utvärdera eventu-

ella Brexit-effekter på hushållens spendervilja. 

Man kan också notera att inköpscheferna inom tillverkningsindustrin och tjänste-

sektorn drabbades av frossa i juli (byggsektorn rasade redan i juni av någon an-

ledning). Därefter har dock barometrarna studsat tillbaka till samma eller t o m 

högre nivåer än innan folkomröstningen. Vi får en snap-shot av den samman-

vägda omedelbara effekten av Brexit i samband med publiceringen av nationalrä-

kenskaperna för det tredje kvartalet. De långsiktiga effekterna kommer att visa 

sig under de kommande åren. 

Svagt pund bestående effekt av Brexit 

Den enda riktigt tydliga slutsatsen vi kan dra av Brexit så här långt är att valuta-

marknaderna omvärderat synen på det brittiska pundet. Se diagram 5.4. Pun-

det föll kraftigt redan i samband med folkomröstningen och raset har fortsatt, 

sammanlagt med över 15 procent sedan i juni. Delvis kan pundförklaringen kopp-

las till det faktum att Bank of England sänkt räntan och flaggat för möjliga ytterli-

gare stimulanser. Samtidigt är pundrörelsen så kraftig att den sannolikt till stor 

del speglar en fundamentalt ändrad syn på pundets värde i valutamarknaden. Här 

spelar faktorer som Londons framtida position som globalt finanscentrum, tvivel 

på Storbritanniens framtida tillväxtpotential, etc. troligen in.  

  

5.1 UK: Åter en i gänget 

Källa: Macrobond 
 
5.2  UK: Investeringarna viker även här 

Källa: Macrobond 
  
5.3 UK: Ingen Brexit-ångest än så länge 

Källa: Macrobond 

  
5.4 UK: Brexit sänkte pundet 

Källa: Macrobond 
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6. Japan: Negativa trenden intakt  

• På sluttande planet i 45 år 

• Fast i deflationsfällan 

 

Japan på sluttande plan i 45 år 

Japan är kanske det mest avskräckande exemplet på hur det kan gå för en ”mo-

gen” och åldrande ekonomi. Våra estimat pekar på att den potentiella BNP-till-

växten fallit från 10 procent kring 1970 till noll idag. Se diagram 6.1.  

Eftersom prognoserna pekar mot fortsatt fallande befolkning i arbetsföra åldrar 

under överskådlig framtid samtidigt som det inte finns några tecken på att den 

negativa produktivitetsutvecklingen håller på att brytas, är bästa gissningen att 

Japans ekonomi kommer att trendmässigt krympa framöver. Se diagram 6.2.  

De fruktlösa försöken att varaktigt lyfta Japan ur den fälla man hamnade i redan i 

början av 1990-talet speglar således att ekonomin i grunden inte förmår att leve-

rera mer än den gjort. BNP-tillväxten har åkt berg-och-dalbanan kring noll-

strecket i många år i takt med att nya stimulanspaket har satts in och spelat ut sin 

roll. Bara under de senaste fyra åren har ekonomin genomlevt två recessioner 

och det finns viss risk för att man snart är där igen. De senaste kvartalen har till-

växttalen varit stadigt fallande.  

Konjunkturbarometrarna ger lite blandade signaler. Inköpscheferna är ljumma i 

sin syn på ekonomin särskilt i tjänstesektorn. Samtidigt talar TANKAN, den mest 

betrodda japanska konjunkturbarometern, för tillväxt något över trend även om 

barometern fallit en del på sistone. Sammantaget räknar vi med att Japan undvi-

ker en ny recession men att ekonomin fortsätter strax över styrfart under resten 

av 2016 och 2017. 

Japan är fast i deflationsfällan 

Trots att Bank of Japan i praktiken bedrivit en nollräntepolitik i mer än tio år har 

man ännu inte lyckats bryta nacken av deflationen: Inflationen dök under noll-

strecket 1999 och har befunnit sig där sen dess, några perioder undantagna. Det-

samma gäller för övrigt löneutvecklingen som varit rejält negativ under det sen-

aste decenniet.  

En inflationsraket sköt iväg under 2013-2014 och nådde kortvarigt så högt som 

3,7 procent under våren 2014. Sedan dessa har inflationen bromsat drastiskt med 

negativa prisförändringar sedan i mars i år. Visserligen har fallande energipriser 

– läs det globala fallet i oljepriserna – en stor skuld i sammanhanget men även 

rensat för tillfälliga effekter nosar nu inflationen på nollstrecket. 

Trots den senaste inflationsbesvikelsen har centralbanken tonat ner förväntning-

arna om ytterligare stimulanser. Detta är ett av flera tecken på växande skepsis 

mot penningpolitikens möjligheter att med extraordinära åtgärder, som nollränta 

och massiva obligationsköp, lyfta ekonomierna och få upp inflationen. 

  

6.1 Japan: På sluttande plan i 45 år 

Källa: Macrobond 
 
6.2 Japan: En demografisk mardröm 

Källa: Macrobond 
 
 6.3  Japan: Dystra barometrar 

Källa: Macrobond 

 

6.4 Japan: Tillbaka i deflation 

Källa: Macrobond 
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7. Norden: Splittrad bild 

• Norge straffas av låga oljepriser 

• Finland på väg upp ur gropen 

• Danmark snubblar fram 

Norge straffas av låga oljepriser 

Den norska ekonomin har bromsat rejält de senast åren, i första hand som en 

konsekvens av kollapsen i oljerelaterade investeringar medan övriga delar av 

ekonomin har klarat sig hyggligt. Se diagram 7.1. Oljeinvesteringarna utgjorde 

visserligen ”bara” åtta procent av BNP 2012 (sex procent idag) men ett omslag 

med 40 procent på fyra år innebär ändå ett betydande negativt bidrag till ekono-

min. Med tanke på raset i oljepriser är det inte förvånande att investeringarna 

störtdykt, diagram 7.2 visar tydligt hur nära kopplade investeringarna i oljein-

dustrin har varit till prisutvecklingen. Visserligen har oljepriset stabiliserats det 

senaste halvåret men en ny investeringsvåg inom oljeindustrin är knappast trolig 

heller på dagens prisnivåer. 

7.2 Norge: Starkt beroende av oljeindustri 

Källa: Macrobond 

Norges ekonomi är fortfarande extremt beroende av de inkomster som genereras 

av oljeindustrin. Som mest svarade oljeindustrin för 27 procent av förädlingsvär-

det (rörliga priser) 2012. Det branta fallet i oljepriset innebär att andelen nu är 

nere i 13 procent. Se diagram 7.3. I fasta priser är utvecklingen mycket an-

norlunda eftersom svängningarna i oljepriser inte slår igenom på samma sätt. Här 

följer istället oljeindustrins andel samma bana som oljeproduktionen vilket top-

pade redan 2001. Det är osannolikt att upptäckten av nya fyndigheter ska kunna 

vända kurvan vilket innebär att den norska ekonomin förr eller senare måste 

ställa om till andra verksamheter. 

2016 verkar bli ett förlorat år för norsk ekonomi, BNP lär inte stiga mer än drygt 

0,5 procent. Under förutsättning att stabiliseringen i oljepriset bestå bör man 

kunna räkna med en viss acceleration i BNP till drygt en procent 2017. 

7.1  Norge: Investeringsras! 

Källa: Macrobond 
 

 
7.3 Norge: Priskänsliga oljeinvesteringar 

Källa: Macrobond 
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Finland äntligen på väg upp ur gropen 

 Den finska ekonomin har länge varit ett sorgebarn, inte bara i Norden utan i 

Eurozonen. Samtliga sektorer har utvecklats svagt men investeringar sticker 

onekligen ut. BNP och investeringarna är fortfarande två procent lägre än i början 

av 2011. Även exportvolymen har utvecklats mycket svagt medan privat kon-

sumtion är en av få ljuspunkter. Se diagram 7.4.  

Skälet till den svaga investerings- och exportutvecklingen är att landet har drab-

bats hårt av diverse chocker de senaste åren samtidigt som industrins konkur-

renskraft har förötts. Med år 2011 som utgångspunkt har Finlands relativa en-

hetsarbetskostnader stigit med 10 procent såväl mot Sverige som mot Tyskland. 

Se diagram 7.5. Den prekära situationen har tvingat fram en krispolitik för 

2017 som innebär frysta löner, förlängd årsarbetstid och sänkta semesterlöner 

för offentliganställda; en intern devalvering de facto. 

Ljus i tunneln för Finland 

Det är visserligen för tidigt att dra starka slutsatser av några enstaka månaders 

data men man kan ana ett svagt ljus i tunneln. EU-kommissionens barometrar har 

stigit brant de senaste två månaderna både för ekonomin totalt som för industrin. 

Även moralen bland hushållen är på väg uppåt och här har stämningsläget för-

bättrats under hela 2016. BNP-tillväxten i år verkar stanna på knappt en procent 

och förutsättningarna finns för några tiondelar högre tillväxt 2017. 

Danmark snubblar fram 

Med undantag av Finland är Danmark det av de nordiska länderna som haft den 

klart svagaste utvecklingen sedan chockvågen efter finanskrisen lade sig. Ekono-

min stod helt still under åren 2011-2013, växte måttligt under 2014-halva 2015 

för att sedan gå in i ny svag fas. Se diagram 7.7.  

7.7 Danmark snubblar fram 

 

Källa: Macrobond 

7.4 Finland: På väg upp ur gropen 

Källa: Macrobond 
 
7.5 Finland: Tapp i konkurrenskraften 

Källa: Macrobond 
 

7.6 Finland: Barometrarna studsar upp! 

 
Källa: Macrobond 
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Bästa gissningen just nu är att det inte kommer att hända något dramatiskt med 

dansk ekonomi såvida inte världsekonomin ger sig av åt något håll. Konjunktur-

barometrarna visar att hushållen mår något bättre än det historiska snittet me-

dan näringslivet mår något sämre. BNP-tillväxten för 2016 ser ut att hamna bara 

strax över noll och även för 2017 lutar det åt c:a 0,5 procent tillväxt. 

 

  

7.7 Danmark: Fortsatt sidledes 

Källa: Macrobond 
 



KONJUNKTURRAPPORT, OKTOBER 2016  18 

 

8. Sverige: Fortsatt inbromsning 

• Vikande trendtillväxt även i Sverige 

• Inbromsningen fortsätter 

• Arbetsmarknaden kyls av 

Vikande trend även i Sverige 

I början av 1990-talet var den svenska tillväxtpotentialen betydligt lägre än i län-

der som Frankrike, Tyskland och USA. Sverige tillhörde sedan de länder som 

skördade absolut störst vinster av det gynnsamma tillväxtklimatet under åren 

runt millennieskiftet. Se diagram 8.1. Den svenska framgångssagan kulmine-

rade dock och tillväxtpotentialen har avtagit snabbt det senaste decenniet, med 

lite extra turbulens i samband med recessionen. Notabelt är att Sverige, trots en 

mindre dålig utveckling än i andra länder, har genomgått nära nog en halvering 

av tillväxtpotentialen det senaste decenniet. Diagram 8.1 antyder att man inte 

ska räkna med mer än högst 1,5 procent årlig tillväxt i genomsnitt. 

Liksom i andra länder speglar den trendmässiga avmattningen en kombination av 

svagare produktivitetstillväxt och ett signifikant demografiskt omslag. Se dia-

gram 8.2. Produktivitetstrenden kulminerade på nära fyra procent redan flera 

år före finanskrisen och har sedan dess mer än halverats även om ”sinusvågen” i 

samband med finanskrisen komplicerar bilden. Även tillväxten i den arbetsföra 

befolkningen, som steg kraftigt under 00-talet, har vänt neråt och FN:s prognoser 

pekar mot nolltillväxt de kommande decennierna. Återigen är det vanskligt att 

förutspå utvecklingen för produktiviteten men demografin talar inte för en ökad 

takt i svensk BNP framöver. 

Sverige: Raketbränsle i massor 

Sverige har utan tvekan varit en klart lysande stjärna på den ekonomiska himlen 

de senaste åren, särskilt under 2015.  Historiskt är svensk ekonomi starkt korre-

lerad med den globala utvecklingen – föga överraskande med tanke på Sveriges 

stora utrikeshandelsberoende. Se diagram 8.3. Att svensk tillväxt avviker från 

omvärldens från tid till annan som det senaste året är dock inte alls ovanligt, sär-

skilt i samband med kraftig global avmattning eller stark global tillväxt: Svensk 

BNP är helt enkelt mer volatil än omvärldens.  

Flera samverkande faktorer har bidragit till den starka svenska tillväxten. Riks-

banken är den av världens centralbanker som bedrivit den absolut mest expan-

siva penningpolitiken under flera års tid. Den reala styrräntan, det vill säga styr-

räntan minus inflationen, har i Sverige fallit med över tre procentenheter sedan 

våren 2013 medan motsvarigheterna i Eurozonen, Storbritannien och USA stigit 

under motsvarande period. Se diagram 8.4. Rekordlåga, och till och med nega-

tiva räntor under lång tid har gett en kraftig skjuts till svensk inhemsk efterfrågan 

i allmänhet och byggkonjunkturen i synnerhet.  Sedan början av 2014 har de 

svenska bostadsinvesteringarna ökat med 35 procent i reala termer, att jämföra 

med fyra respektive åtta procent i Storbritannien och Tyskland. Se diagram 8.5. 

Den svenska utvecklingen överglänser även den i USA som är ett annat industri-

land som haft en hausse i bostadsinvesteringarna. 

Svensk inhemsk efterfrågan har fått ytterligare bränsle av den kraftiga flyktingin-

vandringen som inte minst eldat på offentlig konsumtion. Se diagram 8.6. Det 

är  

8.1 Sverige: Stark men vikande potential 

Källa: Macrobond 
 
8.2 Sverige: Demografin tynger även här 

Källa: Macrobond 
 

8.3  Sverige: Oftast i takt med omvärlden 

Källa: Macrobond 

 

8.4 Riksbanken aggressivast av alla CB 

Källa: Macrobond 
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symptomatiskt att just Sverige och Tyskland uppvisar mycket stark ökning i of-

fentlig konsumtion i EU, sex respektive sju procent. Som jämförelse har offentlig 

konsumtion i Eurozonen bara ökat med 3,5 procent medan den i till exempel Fin-

land stått still under perioden. Sverige var det land som under 2015 tog emot 

flest flyktingar i förhållande till folkmängd inom EU– 33 beviljade ansökningar 

per 10 000 invånare - medan Tyskland var nummer fem. Som jämförelse hade 

Finland tre beviljade ansökningar per 10 000 invånare. 

Sverige sticker inte bara ut som ett av länderna med absolut starkast inhemsk ef-

terfrågan det senaste året, även exportutvecklingen har varit stark jämfört med 

många likartade ekonomier, även om utvecklingen har bromsat under 2016.   

Se diagram 8.7. Här är det värt att notera den svaga utvecklingen i Finland, en 

stark konkurrent till Sverige inte minst inom skogsindustrin, vars export stått 

mer eller mindre still sedan 2014. Det är anmärkningsvärt att svensk export kun-

nat utvecklas till att bli så stark trots en ljum världskonjunktur. Även här kan or-

saken till stor del sökas i Riksbankens expansiva politik som bidragit till en svag 

krona. Se diagram 8.8. 

8.8 Svag krona stöttar exporten 

Källa: Macrobond 

I reala effektiva termer är den svenska kronan idag 10 procent svagare än i bör-

jan av 2014. Som jämförelse har Tyskland upplevt en real valutaförsvagning med 

fem procent och Finland med tre procent under samma period. USA:s konkur-

renssituation har försämrats påtagligt i spåren av den kraftiga förstärkningen av 

dollarn 2014-2015; en real dollarförstärkning med över 15 procent. 

Sverige har börjat inbromsningen 

Efter den snabba tillväxten under 2014-2015 har den svenska ekonomin börjat 

anpassa sig till en relativt svag omvärld. Den kvartalsvisa BNP-tillväxten som top-

pade på över 5 procent i årstakt i slutet av 2015 är nu nere under 2 procent. 

Bakom avmattningen ligger en måttligare takt i såväl privat konsumtion som in-

vesteringar (utanför byggsektorn). Se diagram 8.9. Det största omslaget har 

dock inträffat för exporten som rasat från en tillväxttakt på 9 procent för ett år  

8.5 En svensk bostadsraket 

Källa: Macrobond 
 
8.6  Kraftig ökning av offentliga utgifter 

Källa: Macrobond 
 

8.7  Sverige: Exporten mattas 

Källa: Macrobond 

 

8.9 Sverige börjar bromsa 

    
Källa: Macrobond 
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sedan till ett kraftigt fall. Hade det inte varit för byggraketen, som accelererat un-

der året, hade avmattningen varit än mer påtaglig. Bostadsinvesteringarna växer 

nu med hisnande 20 procent per kvartal i årstakt. 

KI:s konjunkturbarometrar har fallit kraftigt från toppnivåerna i höstas-vintras. 

Se diagram 8.10. Visserligen studsade barometrarna upp i september men en-

skilda månadsnoteringar måste tolkas med försiktighet. I termer av glidande 3-

månaderstal har stämningsläget i tillverkningsindustrin, detaljhandel och den 

sammanfattande indikatorn fallit kraftigt under året. Även hushållen har blivit 

lite mer negativa medan tjänstesektorn, som upplevde ett rejält fall under första 

halvåret, har studsat tillbaka de senaste månaderna. Den sektor som fortsätter att 

bryta mönstret är byggindustrin där glädjen står högre i tak än på länge.  

Även produktionen har bromsat ordentligt det senaste året, industriprodukt-

ionen är nu sex procent lägre än för ett år sedan, tjänsteproduktionen har stigit 

med måttliga 3 procent jämfört med för ett år sedan medan byggproduktionen 

har ökat med hela 12 procent i årstakt. Sammantaget betyder det att tillväxttak-

ten i näringslivet på årsbasis i september var 1,5 procent, att jämföra med när-

mare sju procent i slutet av 2015. Se diagram 8.11.  

Investeringar - nyckel på kort och lång sikt 

Liksom i andra länder är investeringarna nyckeln till tillväxten, både på kort och 

lång sikt. Precis som t ex i USA är det näringslivets investeringar och inte hushål-

lens konsumtion som står för dynamiken i konjunkturen. Se diagram 8.12.  

Varje svensk recession (de skuggade områdena i diagram 8.12) har föregåtts av 

en snabb inbromsning i investeringarna och varje konjunkturtopp har karaktäri-

serats av mycket snabb investeringstillväxt.  

Under de senaste trettio åren har investeringskonjunkturen kulminerat tre till sju 

kvartal innan nästa recession.  Det handlar naturligtvis inte om en naturlag, sna-

rare speglar det att produktivitets- och vinsttillväxten avtar i takt med att kon-

junkturen mognar. Mönstret där vikande produktivitet signalerat slutet på inve-

steringsboomen är tydligt i diagram 8.13. 

8.13 Investeringar, produktivitet och vinster i slängdans 

Källa: Macrobond 

8.10 Sverige: Barometrarna viker… 

Källa: Macrobond 
 
8.11 Sverige: …liksom produktionen 

Källa: Macrobond 
 

8.12  Sverige: Investeringarna är nyckeln 

 
Källa: Macrobond 
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Som noteras ovan har produktivitetscykeln varit ovanligt svag denna gång precis 

som vinst- och investeringscykeln. Man kan nu skönja att det cykliska produktivi-

tets- och vinstlyftet avtar vilket sannolikt förebådar en vikande investeringskon-

junktur. 

Svårprognosticerad konsumtion 

I många andra ekonomier är konsumtionen nära kopplad till disponibel inkomst, 

mindre så i Sverige. Se diagram 8.14. Sedan år 2000 har ökningstakten i real 

disponibel i genomsnitt överstigit konsumtionsökningstakten med 0,8 procenten-

heter per år. Som en konsekvens har hushållens sparkvot stigit 12 procenten-

heter under perioden. Det finns inte heller samma tydliga cykliska samvariation 

mellan konsumtion och inkomster som i andra länder även om sambandet finns 

där. 

En av nycklarna till hushållens inkomster och därmed konsumtionen är naturligt-

vis sysselsättningsutvecklingen. ”Problemet” är dock att sysselsättningen av flera 

skäl är en eftersläpande variabel, d.v.s. den reagerar på BNP-tillväxten med för-

dröjning. Se diagram 8.15. Omslag i sysselsättningen är således ingen ledande 

konjunkturindikator. Ett skäl är rent legalt, det finns uppsägningsregler som dri-

ver in en kil mellan företagens ekonomiska utveckling och antalet anställda. Ett 

annat skäl är att det tar tid innan det står klart att den ekonomiska utvecklingen 

har vänt. Eftersom det finns informella ”hiring and firing costs” väljer arbetsgi-

varna ofta att vila på hanen tills man är säker på vart ekonomin är på väg innan 

man förändrar arbetsstyrka.  

Givet prognosen att BNP växer med 3,3 procent 2016 och bromsar till 1,8 procent 

2017 ger en enkel modell en bana som i diagram 8.15, d.v.s. en halverad syssel-

sättningstillväxt 2017 från drygt 1,5 procent 2016. 

Arbetslösheten bottnar ur 

Liksom sysselsättningen är även (förändringen i) arbetslösheten en efterslä-

pande variabel som därmed inte fungerar som vändpunktsindikator och som är 

nära kopplad till BNP-tillväxten. Se diagram 8.16. De senaste åren är tumregeln 

att svensk arbetslöshet faller/stiger om BNP-tillväxten över-/understiger 1,7 pro-

cent men detta förhållande förändras över tid. Givet BNP-prognosen för 2017 bör 

arbetslösheten utvecklas enligt diagram 8.16 om historiska samband håller vilket 

i sin tur betyder att den kommer att plana ut på ungefär dagens nivå under det 

kommande året. 

Riksbanken är långt ifrån i mål 

Riksbanken har kämpat med att få upp inflationen mot målet de senaste åren och 

under 2015 såg det ut som om man var på väg att lyckas. KPI rensat för ränteef-

fekter (KPIF), som de facto är Riksbankens målvariabel numera, steg från 0,6 pro-

cent till 1,6 procent under perioden januari 2015-januari 2016. Se diagram 

8.17. Därefter har emellertid KPIF planat ut och t o m fallit två månader i rad. 

Septembers notering var 0,4 procentenheter under Riksbankens prognos, en pro-

gnosavvikelse stort som ett hav, med tanke den låga inflationen. 

Riksbanken kan dock glädjas åt att inflationsförväntningarna, som legat en bra bit 

under målet särskilt på ett till två års sikt, har rört sig uppåt på sistone. Se dia-

gram 8.18.  Notabelt och måhända lite oroande för Riksbanken, är dock att in-

flationsförväntningarna tenderar att anpassa sig till inflationsutfallen med för-

dröjning. Det betyder en risk för att förväntningarna åter vänder ner om inte den 

uppåtgående inflationstrenden återupptas. Det betyder att sannolikheten är 

större för att reporäntan går neråt vilket kan förefalla paradoxalt med tanke på 

8.14  Svårprognosticerad konsumtion 

 
Källa: Macrobond 
 
8.15 BNP leder sysselsättningen… 

    
Källa: Macrobond 
 

8.16 …och arbetslösheten 

 
Källa: Macrobond 

 

8.17 Riksbanken kämpar i motvind 

    
    Källa: Macrobond 
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att ekonomin fortsätter att växa och att arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas 

starkt. Just nu finns det inte mycket annat, än möjligen stabiliseringen på olje-

marknaden, som talar för att inflationen ska sticka upp mot målet igen.  

Visserligen har kronan försvagats en del under året men detta har inte satt några 

påtagliga spår i inflationstalen. Det är därför realistiskt att räkna med att inflat-

ionen (KPIF) fortsätter att utvecklas ungefär sidledes i intervallet 1-1,5 procent 

det kommande året. 

 

 8.18 Inflationsförväntningar stiger 

 

Källa: Macrobond 

Efter att Riksbanken väl släppte sitt fokus på finansiell stabilitet 2013 har man 

gått all-in för att få upp inflationen till målet. Som nämnts har detta gett en kraftig 

stimulans till svensk ekonomi. Samtidigt har precis det som Stefan Ingves oroat 

sig för inträffat, nämligen att fastighetspriserna fortsatt att stiga snabbt. Se dia-

gram 8.18. Visserligen accelererar inte priserna lika fort som under 2012-2013 

men prisökningarna tilltar ändå och har nu nått tvåsiffriga tal. Det är svårt att se 

att det skulle bli ett stopp på husprisinflationen utan någon typ av offentliga åt-

gärder, antingen regelförändringar från politiskt håll eller att Riksbanken börjar 

höja räntan. Inget av detta verkar ligga på respektive bord för tillfället. 

De extremt gynnsamma finansiella förhållandena har också fått den av Stefan Ing-

ves befarade effekten på hushållens skuldsättning. I ett längre perspektiv har 

hushållens skuldkvot ökat från c:a 90 procent av disponibel inkomst till över 180 

procent, en fördubbling under 20 år. Se diagram 8.19. Det är svårt att tro att 

det är en tillfällighet att denna rörelse inte har något att göra med att bostadsrän-

torna fallit från tre procent till 1,5 procent under motsvarande period. 

  

8.19 Bostadspriserna rakar i höjden 

 
Källa: Macrobond 
 
8.20 Skenande hushållsskulder 

    
Källa: Macrobond 
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9. Valutor: Federal Reserve har 

nyckeln 

• Fed-höjning stärker USD 

• Valutamarknaderna och centralbanker i slängdans 

• Kronan stabil mot euron, försvagning mot USD 

Viss dollarförstärkning spås i korten 

USA-dollarn gjorde en riktig tjurrusning under 2014 på förväntningar om aggres-

siva räntehöjningar från Federal Reserve. När dessa förväntningar kom på skam 

har dollarrallyt tappat kraft sedan 2015. Nu verkar det högsta sannolikt att Fed 

höjer räntan i december och kanske ytterligare någon gång under 2017. Samtidigt 

är det uppenbart att ECB inte är i närheten av åtstramning, här är det istället möj-

ligt att man tvingas till ytterligare stimulanser. Sammantaget talar detta för en 

viss förstärkning av dollarn gentemot euron de kommande 12 månaderna. Räkna 

med USD/EUR kring 1,05 mot mitten av 2017. 

Inte heller Riksbanken lär komma att plocka bort några stimulanser inom över-

skådlig framtid, även här är det möjligt (om än inte ett huvudscenario) att man 

väljer ytterligare stimulanser beroende på inflationsutvecklingen. Visserligen ta-

lar ekonomiska faktorer som tillväxt, arbetsmarknad, etc. för en starkare krona 

mot euron men här har centralbankerna och valutamarknaden fastnat i limbo: 

skulle exempelvis kronan börja stärkas ordentligt på basis av en stark svensk 

ekonomi kan Riksbanken reagera genom att sänka räntan vilket försvagar kro-

nan, osv. Andra europeiska centralbanker sitter i samma fälla vilket sammantaget 

kraftigt begränsar volatiliteten i valutamarknaden. Trots detta finns det ändå an-

ledning att räkna med en viss förstärkning av kronan mot euron kanske under 

andra halvåret av 2017, till c:a 9,5.  

På kort sikt kan man räkna med att kronan följer med euron i sin försvagning mot 

dollarn. Det skulle betyda att kronan försvagas mot dollarn till c:a 9,15 på några 

månaders sikt och stannar ungefär där. 

  

9.1 Räkna med viss dollarförstärkning 

 
Källa: Macrobond 
 
9.2 Räntorna har tappat signalvärde 

    
Källa: Macrobond 
 

9.3 Kronan ner mot $, upp något mot € 

 
Källa: Macrobond 
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Tabeller 

 

Tabell 1. BNP, årsgenomsnitt, % 

 Global USA 

Euro-

zonen 

Storbri-

tannien Norge 

Fin-

land 

Dan-

mark Kina  

Ja-

pan 

Sve-

rige 

2016 2,9 1,5 1,6 2,1 0,9 0,8 0,3 6,7 0,5 3,3 

2017 2,9 1,7 1,5 1,5 1,3 1,2 0,3 6,6 0,2 1,8 

 

Tabell 2. Svenska nyckeltal 

 Sysselsättning* Arbetslöshet** KPIF*** 

2016 1,5 7 1,4 

2017 0,8 7 1,5 

*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 

2016 -0,5 9,7 8,95 0 1,07 0,75 

2017 -0,5 9,55 9,15 0 1,05 1 

 

 

 

Om svensk skogsindustri 

Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste 

basindustrier. Av svensk industris sysselsätt-

ning, omsättning och förädlingsvärde svarar 

skogsindustrin för 9 – 12 procent. Andelen 

av den svenska varuexporten är 11 pro-

cent, vilket motsvarade 124 miljarder kronor 

år 2014. Den svenska skogsindustrin är starkt 

exportinriktad. Av massa- och papperspro-

duktionen exporteras nära 90 procent, och 

motsvarande för sågade trävaror är nära 75 

procent. Sverige är världens tredje största 

exportör sammanlagt av papper, pappers-

massa och sågade trävaror. 

 

Om branschorganisationen 

Skogsindustrierna 

Skogsindustrierna är branschorganisationen 

för massa-, pappers- och den trämekaniska 

industrin. Skogsindustrierna företräder ett 50-

tal massa- och pappersbruk i sammanlagt i 

ett 20-tal koncerner/företag och cirka 120 

sågverk i ett 60-tal koncerner/företag, samt 

ett 40-tal företag med nära anknytning till 

massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. 

Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten 

Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovat-

ion. Skogsnäringen sysselsätter cirka 70 000 

personer och exporterade för 124 miljarder 

kronor 2014. Organisationens uppgift är att 

stärka företagens konkurrenskraft och verka 

för en ökad användning av skogsbaserade 

produkter. 

 

 


