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SAMMANFATTNING

Valet av Donald Trump utlöste en våg av optimism, avspeglad såväl i stigande 
räntor och börser som skutt i konjunkturbarometrar. Även om osäkerheten fort-
farande är mycket stor kring hur mycket verkstad det blir av Trumps planera-
de skattesänkningar och investeringar i infrastruktur är det sannolikt att USA:s 
konjunktur får en viss kortsiktig stimulans. Vi räknar med att USA:s BNP acce-
lererar från 1,9 procent 2016 till 2,5 procent 2017. Med tanke på America-First 
strategin kommer dock de kortsiktiga positiva effekterna på resten av världen 
att bli små, inte minst med tanke på den stora osäkerheten kring den politiska 
utvecklingen inom EU. Bedömningen är att Eurozonen och Sverige växer c:a 1,5 
respektive 2 procent i år.

Skulle USA fullfölja den protektionistiska agendan riskerar emellertid de lång-
siktigt negativa effekterna att bli påtagliga både i USA men i synnerhet i resten 
av världen. De negativa effekterna blir troligen värst för små öppna ekonomier 
som den svenska. Tendensen till snabbt fallande tillväxtpotential som plågat 
flertalet länder det senaste decenniet kommer därför sannolikt att förstärkas.
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STIGANDE MARKNADSRÄNTOR EFTER TRUMPS SEGER

BÖRSYRA EFTER TRUMPS SEGER

Världens fi nansmarknader fi ck spatt efter att Donald Trump vann USA:s presi-
dentval i november 2016. Tvärtemot många förståsigpåares profetior sköt bör-
serna iväg mot nya rekordnivåer samtidigt som marknadsräntorna steg kraftigt. 
Skälet till dramatiken var enkelt: fi nansmarknaderna tog Trump på orden när 
han förutskickade kraftiga fi nanspolitiska stimulanser i form av infrastruk-
turinvesteringar och skattesänkningar. Konsekvensen blev förväntningar om 
starkare konjunktur, högre infl ation och en mer aggressiv Federal Reserve med 
snabbare räntehöjningar. Från början av november till mitten av december steg 
t ex USA:s 10-årsränta med 80 räntepunkter medan rörelsen på andra ränte-
marknader blev något mindre dramatiskt. De senaste två månaderna har dock 
räntemarknaderna lugnat ner sig betydligt.

På liknande sätt steg fl ertalet global breda börsindexar med c:a åtta procent un-
der månaden efter presidentvalet. Också på börserna har den värsta tjurrusning-
en kommit av sig sedan årsskiftet även om det funnit tendenser till ett nytt rally 
de senaste veckorna. Sammantaget kan den något lugnare utvecklingen i mark-
naderna de senaste månaderna tolkas som att investerarna nu inte nöjer sig med 
löften utan inväntar leveranser i form av konkreta fi nanspolitiska förslag från 
den nytillträdda amerikanska administrationen.

De största börsrörelserna har inträffat inom branscher som kan förväntas gyn-
nas mest av stora amerikanska infrastrukturinvesteringar. Således har index för 
stål- och gruvaktier världen över skenat med 30–40 procent sedan president-
valet. Det är visserligen möjligt att andra faktorer bidragit till optimismen, t ex 
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Förväntningarna om starkare ekonomisk utveckling har även tydligt avspeglats i 
stigande konjunkturbarometrar världen över de senaste månaderna. I synnerhet 
har optimismen spirat inom industrisektorerna där många känner sig kallade
att bidra till upprustningen av USA:s i många fall bristfälliga infrastruktur; 
frågan är hur många som blir utvalda i slutänden, Trumps America First-agenda 
ger anledning till försiktighet hos företag som inte har verksamhet i USA. Det 
verkar högst sannolikt att USA kommer att ge tydliga fördelar till inhemsk indu-
stri de kommande åren.

I USA har inköpschefsindex för tillverkningsindustrin stigit kraftigt. På liknan-
de sätt har barometrarna för svensk tillverkningsindustri stuckit iväg ordent-
ligt medan utvecklingen varit mindre dramatisk, om än positiv, i andra delar 
av världen. Prognosmakare världen över har också reviderat sina kortsiktiga 
tillväxtprognoser i mer positiv riktning på sistone, som en reaktion på Trumps 
planer. Visa av sina alltför optimistiska prognoser de senaste åren har dock de 
fl esta varit betydligt mer försiktiga att ta ut svängarna jämfört t ex med fi nans-
marknaderna. I de fl esta fall handlar det om att man skruvat upp bedömningar-
na av USA:s tillväxt med några tiondels procentenheter för 2017.

TRUMP SATTE FART PÅ STÅL- OCH OLJEAKTIERNA

ÖKAD OPTIMISM EFTER TRUMPS SEGER

att Kinas byggkonjunktur tagit fart igen på sistone, men det råder knappast 
någon tvekan om att Trumpfaktorn varit den dominerande. På liknande sätt 
har Trumps miljö- och klimatpolitik och mer liberala syn på fi nanssektorn gett 
skjuts till aktierna inom olje- & gassektorn och banksektorn medan den negati-
va attityden till läkemedelssektorn satt tydliga negativa spår. 
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TRUMPEFFEKTEN: 
SVAGT POSITIV PÅ KORT SIKT, KLART NEGATIV PÅ LÅNG SIKT

Frågan är då vem som får mest rätt om USA:s ekonomi i det korta perspektivet, 
de lyriska fi nansmarknaderna eller de mer skeptiska prognosmakarna? Detta är 
naturligtvis i grunden omöjligt att svara på, även om vi bara koncentrerar analy-
sen till effekterna av fi nanspolitiken:

• Det råder fortfarande stor osäkerhet kring vilka förslag 
som Trump kommer att presentera på ett fl ertal områden,

• Det är långt ifrån klart att alla potentiella förslag kommer 
att godkännas av kongressen och inte minst

• Det är mycket osäkert vilka effekterna blir på ekonomin 
och med vilken takt de i så fall slår igenom.

Somliga gör jämförelser mellan Trumps förmodade agenda och Roosevelts The 
New Deal under 1930-talet. Den jämförelsen haltar emellertid kraftigt eftersom 
30-talet, till skillnad från nuläget, kännetecknades av depression och mass-
arbetslöshet. När The New Deal introducerades 1933 var t ex arbetslösheten i 
genomsnitt långt högre än 20 procent samtidigt som nominell BNP rasade med 
över 20 procent. På 1930-talet fanns det således gott om lediga resurser och där-
med utrymme för realekonomiska effekter av fi nanspolitisk stimulans utan risk 
för överhettning. Som jämförelse växte nominell BNP förra året med c:a tre pro-
cent och arbetslösheten var låga 4,9 procent i snitt. Idag befi nner sig ekonomin 
nära eller t.o.m. över fullt resursutnyttjande där ytterligare stimulans riskerar 
att leda till infl ation och motverkande räntehöjningar. För övrigt tvistar de lär-
de även om The New Deal verkligen hade så stora positiva effekter som det har 
hävdats.

USA: INGA LIKHETER MED DEPRESSIONEN

KONJUNKTUREN OCH KONJUNKTURBAROMETRARNA

Även om osäkerheten är stor ger konjunkturbarometrar ändå viss vägledning 
för utvecklingen de närmaste månaderna. Historisk har ISM (inköpschefs index 
för tillverkningsindustrin) fungerat relativt väl som indikator för produktionen. 
Grafen nedan till vänster visar dock att sambandet har försvagats de senaste 
20 åren. Visserligen är korrelationen fortfarande relativt stark men av fi guren 
framgår tydligt att det öppnats upp ett gap: Varje nivå på ISM är förenlig med 
en gradvis lägre tillväxttakt. Det betyder att den tumregel som ofta refereras till, 
d v s att ISM=50 indikerar gränsen för tillväxt, inte alls är tillämplig.
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USA: VIDGAD KLYFTA MELLAN ISM OCH TILLVÄXTEN

ISM OCH INDUSTRIPRODUKTION: 10-ÅRS DATA

Bilden ovan visar hur det kvantitativa sambandet mellan ISM och produktionen 
förändrats över tiden. Varje punkt på den gula kurvan visar vilken tillväxttakt 
som i genomsnitt varit konsistent med ISM=50 (”brytpunkten”) under de föregå-
ende tio åren. Under 1960-tidigt 00-tal implicerade ISM=50 tillväxt i intervallet 
0–4 procent. De senaste 15 åren har det dock skett en dramatisk förändring: Ef-
ter fi nanskrisen har ISM=50 stadigt signalerat en tillväxttakt kring -1,5 procent. 
På motsvarande sätt har ISM=56, (dagens nivå), de senaste åren stadigt signalerat 
tillväxt kring tre procent att jämföra med 4–7 procent under tidigare decennier 
(den gröna kurvan ovan). 

Studerar vi istället det kvantitativa sambandet mellan ISM och BNP-tillväxten 
framträder ett likartat mönster: Medan ISM=50 var förenligt med 2,5–3 procent 
BNP-tillväxt under tidigare decennier har det handlat om under en procent 
tillväxt efter fi nanskrisen. Bilden nedan visar också att utvecklingen för nor-
malvärdet och potentiell BNP-tillväxt utvecklats påfallande likartat de senaste 
decennierna. ISM=56, som historiskt varit förenligt med 3,5–5 procent tillväxt, 
signalerar numera endast c:a 2,5 procent BNP-tillväxt.
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USA: ISM OCH BNP

Det instabila sambandet mellan barometrar och tillväxt förklaras troligen av att 
ISM=50 uppfattas som ett normalläge. När den potentiella tillväxttakten faller 
som under de senaste 15 åren, förändras normalläget i samma riktning. Med 
denna tolkning uppfattas således normalläget numera som en situation där in-
dustriproduktionen faller med c:a 1,5 procent i årstakt medan BNP växer med 
c:a 1,5 procent. 

Sammanfattningsvis är det rimligt att anta att USA:s BNP kommer att växa med 
c:a 2,5 procent det närmaste året. Det skulle innebära en viss acceleration jäm-
fört med de senaste två åren men inget trendbrott i förhållande till den medi-
okra utvecklingen som USA upplevt sedan 2010.

USA: VÄRLDSHANDEL OCH POTENTIELL TILLVÄXT

TRUMPS POLITIK SÄNKER USA:S TILLVÄXTPOTENTIAL

Än så länge fi nns det således inga signaler som pekar mot en dramatiskt starkare 
USA-konjunktur, förutom initialt glädjefnatt på fi nansmarknaderna: en relativt 
marginell upprevidering av tillväxtprognoser för 2017 är på sin plats. Det som 
däremot ligger tydligt i farans riktning är att den nya politiska inriktningen i 
Washington förstärker de krafter som pressat ner potentiell tillväxt de senaste 
decennierna: The New Normal får ytterligare bränsle av protektionistisk poli-
tik. Visserligen lider en stor och relativt sluten ekonomin som USA:s mindre 
av protektionism än en liten öppen ekonomi som t ex den svenska. Det hin-
drar dock inte att även USA tillväxtpotential sannolikt kommer att tryckas ner. 
Bilden nedan illustrerar hur USA:s tillväxtpotential tenderat att samvariera med 
världshandelns tillväxt. 
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Man måste vara försiktig med att tolka detta samband i termer av kausalitet men 
det är ändå slående hur tillväxtpotentialen fallit under perioder med långvarigt 
avtagande världshandeln och omvänt när världshandeln accelererat. Under det 
senaste decenniet har världshandeln bromsat kraftigt, delvis som en följd av 
svag världskonjunktur men också som en följd av en omläggning av tillväxt-
strategin i Kina. Grafen nedan visar tydligt hur världshandelns tillväxt minskat 
under åren efter fi nanskrisen – från i genomsnitt nästan 7 procent per år under 
1990-2007 till 4,5 procent sedan 2010 samtidigt som den globala BNP-tillväxten 
endast bromsat från fyra procent till 3,5 procent under samma period. 

Det är således uppenbart att inbromsningen i världshandeln inte bara är en 
konsekvens av svagare världskonjunktur utan även har strukturella orsaker. Att 
fallet i global BNP-tillväxt inte blivit mer dramatiskt trots vikande världshandel 
beror på att världens centralbanker injicerat enorma mängder billiga pengar i 
systemet vilket hållit tillåtit aggregerad efterfrågan att växa trots vikande till-
växtpotential.

VÄRLDSHANDEL OCH GLOBAL  TILLVÄXT

Tillsammans har dessa förändringar utlöst en självförstärkande negativ spiral 
med fallande tillväxt, bromsad handel, lägre tillväxtpotential, osv. USA:s nya 
politiska inriktning riskerar att ge ytterligare kraft till den onda spiralen. Det 
är således fullt rimligt att räkna med att USA:s tillväxtpotential fortsätter att 
rutscha mot en procent de kommande åren.
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USA:S BETYDELSE MINSKAR

SMÅ KORTSIKTIGA TRUMP-EFFEKTER PÅ ANDRA EKONOMIER

Även om osäkerheten är mycket stor talar således en hel del för att fi nanspoli-
tisk stimulans kommer att ge viss positiv effekt på USA:s konjunktur i det korta 
perspektivet. De positiva smittoeffekterna på resten av världen blir dock sanno-
likt mycket begränsade med tanke på America-First strategin. USA:s betydelse 
för världsekonomin har för övrigt minskat ordentligt under de senaste decen-
nierna i takt med att andra länder, i synnerhet Kina, vuxit i raskt takt. Visser-
ligen är USA fortfarande världens särklassigt största ekonomi men dess andel av 
världshandeln har fallit kraftigt sedan millennieskiftet.

År 2000 motsvarade USA:s import nästan 19 procent av global import, en andel 
som fallit till c:a 14 procent. Samma mönster gäller för andelen av exporten i 
t ex Eurozonen, Kina och Sverige som går till USA (se grafen ovan). Visserligen 
är USA:s betydelse för världsekonomin större än vad som antyds enbart av ex-
portandelen – USA är t ex fortfarande världens fi nansiella epicentrum – men det 
råder ingen tvekan om dess vikt minskat ordentligt. Paradoxalt nog kommer 
America-First innebära att USA:s betydelse i världsekonomin minskar ytterli-
gare i takt med att diverse protektionistiska åtgärder sätts i sjön.
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TRUMP SVAGT POSITIV FAKTOR FÖR EUROPA

Förhoppningarna spirar trots allt på många håll att en starkare USA-konjunktur 
ska få positiva effekter även på resten av världen. Det är dock ytterst osannolikt 
att Trumpeffekten blir tillräckligt starkt för att bryta den period med medioker 
tillväxt som kännetecknat världsekonomin sedan fi nanskrisen. Det kan därför 
tyckas motsägelsefullt att konjunkturbarometrar för industrisektorn stigit så 
kraftigt men med tanke på barometrarnas dåliga träffsäkerhet de senaste åren 
framstår barometerrusningen som mindre gåtfull. 

Fokuserar man på Tyskland som är Eurozonen primus motor, står det klart att 
betrodda konjunkturindikatorer som IFO-barometern lider av samma instabili-
tet som ISM i USA. Bilden nedan till vänster visar att sambandet mellan produk-
tion och IFO varit minst sagt skakigt de senaste åren även om de stora rörelserna 
har varit någorlunda koordinerade. Bilden nedan till höger visar de tillväxttak-
ter för produktionen som i genomsnitt varit förenliga med brytpunkten för IFO, 
dvs värdet 100.

Under 00-talets första hälft var IFO=100 stabilt förenligt med c:a tre procent till-
växt. Kring mitten av decenniet startade en gradvis fallande trend som tog fart 
i samband med fi nanskrisen. Tolkar vi IFO=100 som ett normalläge för tillverk-
ningsindustrin innebär det att man numera bara ska räkna med att tysk produk-
tion växer marginellt.

TYSKLAND: IFO INGET SANNINGSVITTNE

TYSKLAND: INSTABILT SAMBAND MELLAN TILLVÄXT OCH IFO
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På motsvarande sätt har IFO:s signalvärde för BNP-tillväxten förändrats drama-
tiskt sedan millennieskiftet. Enligt bilden nedan indikerade IFO=100 en BNP-
tillväxt kring två procent i början av 00-talet (se bilden nedan). Normalvärdet 
har alltså fallit gradvis för att hamna en god bit under nollstrecket de senaste 
åren. Notabelt är även att normalvärdets utveckling påminner starkt om banan 
för potentiell BNP-tillväxt även om den senare inte rasat riktigt lika brant på 
sistone. Våra estimat pekat mot att Tysklands tillväxtpotential är ungefär lika 
med noll, ett mycket kraftigt fall från de två procent som gällde kring millennie-
skiftet. 

Sammanfattningsvis måste man ta det senaste skuttet i tyska och andra euro-
peiska barometrar men en rejäl skopa salt, träffsäkerheten har varit minst sagt 
låg de senaste åren och hårda data ger ännu inget stöd för förstärkt konjunktur. 
Det fi nns ingen anledning att signifi kant skruva upp tillväxtprognoserna för 
Eurozonen från nuvarande c:a 1,5 procent, i synnerhet med tanke på den stora 
osäkerhet som råder kring EU:s framtid kopplad till kommande president- och 
parlamentsval.

TYSKLAND: POTENTIELL BNP OCH IFO
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SVERIGE: SMÅ KONJUNKTUREFFEKTER AV TRUMP

De svenska konjunkturbarometrarna har tagit större hopp än i fl ertalet an-
dra länder på sistone. Liksom på andra håll måste man emellertid förhålla sig 
skeptiskt till utvecklingen. Bilden nedan illustrerar hur inköpschefsindex för 
tillverkningsindustrin i Sverige helt förlorat relevansen för industrikonjunktu-
ren de senaste åren. Exempelvis varierade PMI inom ett smalt intervall 50–55 
under sommaren 2013-hösten 2016 samtidigt som industriproduktionen åkte 
berg-och-dalbana från minus sju procents tillväxt till plus sju procents tillväxt 
och tillbaka till noll.

Det har även funnits stora förväntningar på stark produktionstillväxt i decem-
ber 2016 efter spiken i PMI men förhoppningar förfelades när produktionen föll 
jämfört med december 2015. Det fi nns således knappast någon anledning att 
förutspå en dramatiskt starkare industrikonjunktur baserat enbart på PMI för 
tillverkningsindustrin.

SVERIGE: INDUSTRIPRODUKTIONEN OCH PMI

Frågan är då hur man ska förhålla sig till andra indikatorer som t ex KI-barome-
tern? Bilden nedan visar att KI-barometern för tillverkningsindustrin tidvis sam-
varierat väl med produktionstillväxten, även om sambandet varit långt ifrån 
perfekt. Korrelationen har varit relativt stark även de senaste åren men än så 
länge fi nns det ingenting som tyder på att den dramatiskt ökade optimismen 
i barometern håller på att realiseras i termer av högre tillväxt. Exempelvis har 
barometern nått all-time high på sistone samtidigt som produktionen faktiskt 
faller. Det är också uppenbart att KI-barometern oftast har överdrivit variatio-
nerna i produktionstillväxten. Historiska erfarenheter talar för att gapet mellan 
barometern och tillväxten kommer att slutas framöver, mest sannolikt är att 
detta sker genom att barometern anpassar sig till verkligheten.
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Figuren ovan illustrerar ett annat fenomen som Sverige har gemensamt med 
andra länder: Det bestående gap som öppnats upp mellan barometern och till-
växt takten under senare år. Precis som med ISM i USA och IFO i Tyskland signa-
lerar varje nivå på KI-barometern en lägre tillväxttakt de senaste åren jämfört 
med innan fi nanskrisen och precis som i andra ekonomier är förklaringen 
sannolikt fallande potentiell tillväxt i Sverige. Genomsnittet för KI-barometern 
under åren 2001–2007 var c:a 99 medan tillväxten i snitt var 2,6 procent. Sedan 
2011 har motsvarande genomsnitt varit 103/-0,2. Detta är ytterligare en illustra-
tion på att man inte kan tolka barometrar i kvantitativa termer, KI-barometern 
ska läsas som bättre/sämre än normalläget.

Frågan är då vad som kan utläsas som normalläget ur KI-barometern vid olika 
tidpunkter? I grafen nedan illustrerar varje punkt på kurvan den tillväxttakt 
som i genomsnitt varit förenligt med värdet 100 (normalläget) på KI-barometern 
för tillverkningsindustrin under de senaste 10 åren. Figuren visar att ”utbytet” 
mellan barometern och tillväxten har varierat betydligt över tid: I mitten av 
00-talet signalerade värdet 100 på KI-barometern en tillväxt kring tre procent. 
Därefter föll normalläget gradvis för att rasa dramatiskt efter fi nanskrisen. De 
senaste 10 åren har 100 för barometern i genomsnitt varit förenligt med fallan-
de industriproduktion.

SVERIGE: TILLVERKNINGSINDUSTRIN OCH KI-BAROMETERN

SVERIGE: INSTABILT SAMBAND MELLAN TILLVÄXT OCH KI-BAROMETER
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Liksom för USA och Tyskland kan vi göra motsvarande analys kring sambandet 
mellan KI-barometern och BNP-tillväxten. Bilden ovan till höger illustrerar tyd-
ligt hur normalvärdet, d v s den BNP-tillväxt som är förenlig med värdet 100, har 
fallit kraftigt de senaste 10 åren. Vad som också är slående är hur nära normal-
värdet följt potentiell BNP-tillväxt. Båda har fallit från 3–3,5 procent i mitten av 
00-talet till c:a 1,75 procent. 

Ännu så länge har få ”hårda” data för 2017 publicerats så osäkerheten är stor. 
Fokuserar vi på data från slutet av 2016 var såväl privat konsumtion som in-
dustriproduktion och orderingången svaga i december. Visserligen avslutades 
exportåret starkt men sammantaget fi nns det inte mycket som tyder på att den 
svenska ekonomin, utanför byggsektorn, kommer att accelerera. Vi räknar där-
för med att BNP växer med c:a två procent i år.

SVERIGE: INSTABILT SAMBAND MELLAN BNP OCH KI-BAROMETER

TRUMP RISKERAR SLÅ MOT GLOBAL TILLVÄXTPOTENTIAL

Om USA verkligen genomför en omsvängning i protektionistisk riktning ris-
kerar detta att slå hårt mot den globala ekonomin på längre sikt. Exempelvis 
är Tyskland visserligen en stor ekonomi men likafullt starkt beroende av utri-
keshandeln, exporten som andel av BNP är numera lika stor som i Sverige. En 
förstärkt protektionistisk strömning riskerar därför att drabba tysk ekonomi, 
inte bara konjunkturellt utan även strukturellt. Bilden nedan illustrerar hur 
tysk tillväxtpotential, ännu mer tydligt än USA:s, har samvarierat med världs-
handeln. Skulle de protektionistiska tendenserna fortsätta och världshandels 
stanna av ytterligare riskerar Tysklands redan svaga tillväxtkraft att ytterligare 
försvagas.

TYSKLAND: VÄRLDSHANDEL OCH POTENTIELL TILLVÄXT
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Sverige är en liten exportberoende ekonomi och därmed liksom Tyskland extra 
sårbart för protektionistiska strömningar och då inte bara ur ett konjunktur-
perspektiv. Bilden nedan visar att svensk potentiell BNP-tillväxt, liksom USA:s 
och Tysklands, tenderat att samvariera starkt med de längre rörelserna i världs-
handeln. Under epoker med svag världshandelstillväxt har potentiell tillväxt 
bromsat påtagligt och omvänt när världshandeln har blomstrat. 

Även om man återigen måste vara försiktig med att dra slutsatser om orsakssam-
band förefaller det helt rimligt att tillväxtpotentialen stärks av stark världshan-
del: dels tenderar industrisektorn, traditionellt den mest exportinriktade och 
produktiva delen av ekonomin, att utvecklas relativt starkt. Så var t ex fallet 
under andra halvan av 1990-början av 00-talet, då kräftgången för svensk indu-
strisektorn tillfälligt stannade av. Dels ökar möjligheterna att skörda produk-
tivitetsfrukterna av komparativa fördelar. Det fi nns naturligtvis utrymme för 
kompletterande förklaringar till den vikande tillväxtpotentialen – baksmälla 
efter fi nanskrisen, geopolitiskt oro som hämmar investeringsvilja, etc – men det 
är sannolikt att den snabba inbromsningen i världshandeln det senaste decen-
niet bidragit till vikande produktivitetstillväxt.

SVERIGE: VÄRLDSHANDEL OCH POTENTIELL TILLVÄXT

Med denna bakgrund fi nns det all anledning att oroa sig för svensk del, inte bara 
i konjunkturen p g a America-First utan också långsiktigt Man måste sannolikt 
räkna med fortsatt fallande potentiell BNP-tillväxt från dagens dryga 1,5 procent 
de kommande åren. 

TABELL 1. BNP-PROGNOSER

BNP, årssnitt, % Sverige
2,1
1,8

Eurozonen
1,5
1,3

USA
2,5
1,9

Globalt
3,0
2,7

2017
2018




