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Allt större osäkerhet i världsekonomin
bakom brantare svensk nedgång

Nu är det uppenbart att Sverige, liksom stora delar  
av världsekonomin, är inne i en konjunkturnedgång. 
Det är inte längre om prognoser utan handlar om vad 
som faktiskt pågår, skriver ATLs marknadskrönikör  
Johan Schück.

För svensk del kom en kalldusch alldeles nyligen. Då visade det sig att Sveriges BNP,  
bruttonationalprodukt, hade sjunkit med 0,1 procent under årets andra kvartal. Framför 
allt var det fallande investeringar som drog ner BNP-siffrorna. Det hänger i sin tur ihop 
med en minskad varuproduktion, liksom en dämpad export.

Alltsammans är normala inslag i en konjunkturnedgång, men under våren – som de nya 
BNP-siffrorna avser – har det vänt oväntat snabbt nedåt. Antalet sysselsatta personer har 
också minskat, även om antalet arbetade timmar ökade. Färska tecken finns också på att 
nedgången fortsätter. Konjunkturinstitutets barometer för juli pekar också mot ytterligare 
försvagning i både tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. Företagens omdömen om  
sina orderstockar och färdigvarulager har blivit mer negativa. Däremot är hushållen mer 
optimistiska än tidigare och detaljhandeln går ännu relativt starkt.

Den branta konjunkturnedgången måste i stället främst förklaras med inverkan från 
omvärlden. Avmattningen på Europamarknaderna, som är de viktigaste för flertalet 
svenska exportföretag, har redan tidigare varit påtaglig. Mest oroande är att Tyskland, 
som brukar ses som motorn i europeisk ekonomi, går oväntat svagt.

Hur djup nedgången kommer att bli är dock för tidigt att säga. Där kan man än så länge 
enbart göra prognoser. En sådan prognos, med nedjusterade siffror, kom nu i veckan från 
Konjunkturinstitutet, KI. Där ligger årets BNP-ökning på 1,5 procent – att jämföra med 
de 1,9 procent som KI spådde sent som i juni. Även under nästa år blir tillväxten dämpad 
och beräknas till 1,3 procent. Arbetslösheten pekar uppåt, vilket innebär ett trendbrott. 

Johan Schück är expert på makroekonomi.
Hans marknadskrönikor publiceras exklusivt för ATLs prenumeranter på ATL.nu en gång i månaden.
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Nu räknar KI med 6,4 procent i år och 6,5 procent under nästa år. Sysselsättningen ökar 
fortfarande, men i långsam takt.

Mest rör det sig ändå om en konjunkturdämpning som kommer utifrån. EU-länderna är 
redan inne i en nedgång som betyder att exportutsikterna försämras för svenska företag. 
Också i USA, som hittills har gått relativt starkt, börjar man se en omsvängning. Det låg 
bakom att den amerikanska centralbanken Federal Reserve nyligen sänkte sin styrränta 
för första gången sedan finanskrisen för tio år sedan.

Även Europeiska centralbanken, ECB, har aviserat lättnader i penningpolitiken senare  
i år. Där är utrymmet för räntesänkningar mindre, eftersom styrräntan redan ligger vid 
nollstrecket. Men mer, i någon form, kommer ändå att göras.

Hittills har svenska Riksbanken pekat åt motsatt håll genom att flagga för en räntehöj-
ning mot slutet av det pågående året eller i början av nästa år. Men allt färre bedömare 
tycks tro att detta blir av eftersom följden skulle kunna bli en förstärkning av kronan som 
kan få inflationen att falla tillbaka.

Svårt för Sverige att gå emot strömmen
Sverige har svårt att gå emot strömmen, både när det gäller konjunkturen och den eko-
nomiska politiken. Vad som händer i de ledande ekonomierna får, på gott och ont, stort  
genomslag även här. För det mesta är det till fördel, men just nu syns även nackdelar.

Hotet om globalt handelskrig är nog mest oroande. För närvarande fortsätter relationen 
mellan USA och Kina att försämras och båda sidor tycks vara inställda på upptrappning. 
Till de senaste händelserna hör att USA har lagt tullar på all import från Kina, alltså även 
på de delar som tidigare inte omfattades. Kina har svarat med restriktioner mot ameri-
kansk export av jordbruksprodukter och åtgärder för att försvaga den kinesiska valutan, 
renminbin, mot dollarn. Donald Trump har därpå stämplat Kina som en valutamanipula-
tör, vilket öppnar för bestraffningar från USAs sida. Kina tycks nu ha bestämt sig för att 
sätta hårt mot hårt, vilket gör att handelskriget riskerar att ytterligare stegras.

Hittills berörs Sverige mest indirekt, vilket är illa nog. En försvagad internationell kon-
junktur, delvis till följd av de ökade globala spänningarna, slår mot ett exportland som be-
höver sälja på alla marknader. Därtill kommer att spridningsriskerna är avsevärda. I ett 
globalt handelskrig kan EU kan knappast undgå att dras in. Det betyder stora risker, bland 
annat för den svenska exporten av motorfordon som kan drabbas av höga handelshinder.
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Även andra faror har ökat. Sedan Boris Johnson nu i somras utsågs till ny brittisk pre-
miärminister, med programmet att Storbritannien utan ytterligare dröjsmål ska lämna 
EU, har risken ökat väsentligt för en hård Brexit i slutet av oktober. Möjligheterna att på så 
kort tid få fram ett nytt avtal om utträdet måste bedömas som små. Följderna av en hård 
Brexit, där det inte finns något avtal mellan Storbritannien och EU, är inte helt överblick-
bara. Men för båda parter uppstår en riskabel situation där handel och annat ekonomiskt 
utbyte kan utsättas för stora störningar. Britterna drabbas mest, men även ett EU-land 
som Sverige - med stark orientering åt brittiskt håll - har åtskilligt att förlora.

Den skärpta konflikten kring Hormuzsundet bidrar också till att höja spänningen. Även 
om faran för oljeprischock inte ska överdrivas, så hålls ändå priserna uppe på ett sätt som 
inverkar negativt på världsekonomin. Värre än det är dock att osäkerheten hålls uppe, sär-
skilt som krigsriskerna i Mellanöstern aldrig kan avfärdas.

Bara början på konjunkturnedgången
För Sveriges del har vi hittills bara sett början på konjunkturnedgången. Men trenden pe-
kar nedåt, på ett sätt som efterhand får allt bredare konsekvenser. Regeringen måste också 
ta ställning – och det snart. Om bara litet mer än en månad ska budgetförslaget för 2020 
presenteras och till dess måste det finnas en finanspolitik som svarar mot lägets krav.

Dilemmat är dock att regeringen inte har något nämnvärt utrymme för expansiva åtgär-
der, så länge det offentliga överskottsmålet inte uppfylls. Enligt Konjunkturinstitutets nya 
prognos når man inte upp dit under 2020, liksom man heller inte har gjort under 2019.  
Att bryta mot överskottsmålet ska man göra endast i undantagsfall – och sådant är det än-
nu inte fråga om. KIs bedömning är att regeringen kommer att lägga fram en budget med 
ofinansierade reformer för drygt 20 miljarder kronor, vilket i så fall blir ett måttligt avsteg 
från överskottsmålet. Följden blir i så fall en neutral finanspolitik, som inte påverkar kon-
junkturen särskilt mycket. Det blir då i stället en uppgift under 2020 att eventuellt, sätta in 
ytterligare stimulerande åtgärder.

Vad som kommer att hända under nästa år blir högst spännande att se. Då kommer det, 
troligtvis, att framgå om de globala spänningarna kan lindras eller om de i stället bidrar till 
en internationell lågkonjunktur. Detta avgör i sin tur hur mycket Sverige påverkas och om 
det blir anledning att lansera stimulanspaket, såsom vid finanskrisen för tio år sedan.

Ännu är det för tidigt att ge svar på dessa frågor. Men det blir allt tydligare att vi står in-
för stora avgöranden, där Sverige i hög grad berörs av vad som sker i omvärlden.

Sedan Boris Johnson utsågs till ny 
brittisk premiärminister har risken 
för en hård Brexit ökat väsentligt.
  FOTO: TT NYHETSBYRÅN

Fler av Johan Schücks marknadskrönikor finns på ATL.nu.
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