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USA:s presidentval gäller även Sveriges ekonomi
Blir det Donald Trump eller Joe Biden som till slut  
vinner presidentvalet? Avgörandet kan dröja långt till 
efter valdagen den 3 november och slutligen bli en 
domstolsfråga. Men utan tvekan blir valet i USA den 
närmaste tidens viktigaste ekonomiska händelse, 
skriver ATLs marknadskrönikör Johan Schück. 
Vad betyder ekonomin för presidentvalet?
”Det är ekonomin, dumbom”, lyder ett av de mest kända citaten från amerikanska presi-
dentval. Innebörden är att den ekonomiska utvecklingen i USA spelar en avgörande roll 
för hur väljarna röstar. 

Men denna gång har coronakrisen ändrat på mycket och valutgången är fortfarande en 
öppen fråga. Ändå kan det berömda citatet, som ursprungligen skulle förklara Bill Clin-
tons valseger 1992 över George Bush, fortfarande ha stor giltighet. Då hade ekonomin en 
stor betydelse för att den sittande presidenten inte blev omvald – och så kan det bli även  
i årets val. 

Så sent som för ett halvår sedan såg det ut som om den amerikanska ekonomin gick  
Donald Trumps väg. USA hade då haft flera år med stark konjunktur, där arbetslösheten 
kommit ner under fyra procent. Under hans mandatperiod hade reallönerna stigit för  
första gången på länge, samtidigt som aktiekurserna nådde toppnivåer.

Trump hade visserligen ställt till med mycket, däribland ett allt mer riskabelt handels-
krig med Kina. Hans avregleringar av ekonomin främjade tillväxt på miljöns och klima-
tets bekostnad och hans skattesänkningar gynnade främst de redan välbeställda. Men 
USAs ekonomi gick fram till i vintras gick tillräckligt bra för att ge honom försteg inför 
presidentvalet. 

Coronapandemin har sedan drastiskt ändrat bilden. Inte nog med att Trump länge miss-
bedömde och bagatelliserade problemet: USA är nu uppe i dödstal på cirka 210 000 perso-
ner och hotet från pandemin är långt ifrån över.

Dessutom betydde coronakrisen att en gynnsam ekonomisk utveckling bröts. USA 
drabbades av ett BNP-ras på 9 procent under andra kvartalet i år och samtidigt kom en 
brant ökning av arbetslösheten, upp mot 15 procent.
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» Trumps slagord 
”Make America 
Great again”  
förlorade sin  
trovärdighet. «

Stämningsläget ändrades också drastiskt av coronapandemin. Framtidstron försvagades 
och optimismen svängde till pessimism. De sociala konflikterna och etniska motsättning-
arna i USA skärptes och ledde tidvis till upplopp och våldsamheter.

Politiska slagord som Trumps ”Make America great again” förlorade sin trovärdighet 
och fick läggas åt sidan. I stället ökade möjligheterna för Biden. USA-ekonomin har nu 
visserligen börjat ta sig ur den djupa svackan, men det tar tid innan återhämtningen får  
sådant genomslag att de amerikanska väljarna påverkas. 

Om ekonomin än en gång får fälla avgörandet, borde Biden kunna behålla sitt nuvaran-
de försprång ända fram till valdagen. Kanske får han även med sig en majoritet av demo-
krater i både representanthuset och senaten.

Vad händer med ekonomin efter presidentvalet?
Fördel Biden, alltså. Men en rad uttalanden från Trump tyder på att han kommer att  
ifrågasätta valresultatet och inte accepterar ett nederlag.

Allt mer pekar mot att USAs presidentval inte slutligt avgörs på själva valdagen eller ens 
när alla röster är räknade. I stället kan valresultatet behöva fastställas på juridisk väg,  
vilket tar sin tid och under väntetiden ge upphov till en riskabel situation med politisk och 
social oro.

Mycket står då spel, både för demokratin och ekonomin.
Det mest allvarliga hotet riktas mot den amerikanska demokratin, där det hittills har varit 
en självklarhet att acceptera valresultat. Men även för ekonomin kan följderna bli allvarli-
ga.

Hittills har en ljuspunkt – som Trump gärna framhåller - varit att börsen gått bra, även 
under coronakrisen. Men det har gått sämre för produktion och sysselsättning, liksom för 
företagens vinster. 

USA:s arbetslöshet under fyra år med Trump Augusti 
2013

Summa

år/mån

år/mån

år/mån

KÄLLA: U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS

 

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

11
3

6

9

12

15

2020201920182017

procent

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

September
7,9 procent

April 14,7 procent

USA:s BNP-utveckling under Trump KÄLLA: U.S. BUREAU OF ECONOMIC ANALYSIS

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

2020201920182017

procent

September
7,9 procentAndra kvartalet

Börsutvecklingen under Trump KÄLLA: DOW JONES

20000

22500

25000

27500

30000

2020201920182017

Dow Jones index

Andra kvartalet

USA:s arbetslöshet under fyra år med Trump Augusti 
2013

Summa

år/mån

år/mån

år/mån

KÄLLA: U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS

 

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

11
3

6

9

12

15

2020201920182017

procent

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

September
7,9 procent

April 14,7 procent

USA:s BNP-utveckling under Trump KÄLLA: U.S. BUREAU OF ECONOMIC ANALYSIS

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

2020201920182017

procent

September
7,9 procentAndra kvartalet

Börsutvecklingen under Trump KÄLLA: DOW JONES

20000

22500

25000

27500

30000

2020201920182017

Dow Jones index

Andra kvartalet

FO
T

O
: T

T



Johan Schücks marknadskrönika
Publicerad 20201017

» På Bidens  
agenda står  
sociala reformer 
när det gäller 
sjukvård,  
utbildning,  
bostäder och 
barnomsorg. «

Fler av Johan Schücks marknadskrönikor finns på ATL.nu.

Här ligger dock en väsentlig riskfaktor: om det uppstår ett politiskt dödläge, där det är 
oklart vem som har blivit vald till president, kan det också leda till osäkerhet på finans-
marknaderna. I det läget är ett stort börsfall inte osannolikt.

Hotet finns då också att det ska uppstå allvarlig finansoro – eller till och med en finans-
kris – ovanpå den pågående ekonomiska krisen. Spekulationer om ett sådant förlopp, som 
kan få spridning till andra delar av världen, pågår redan i finanskretsar.

Liksom vid finanskrisen 2008–2009, som hade sitt upphov i USA, kan Europa och Sve-
rige i så fall också drabbas. Om den förra globala krisen utlöstes genom Lehmankraschen 
(där investmentbanken Lehman Brothers tilläts gå omkull), vet ingen vad ett politiskt ha-
veri efter USAs presidentval kan åstadkomma.

Hur påverkas ekonomin av vem som vinner valet?
Skillnaden blir stor beroende på om presidenten under de kommande åren heter Joe Biden 
eller Donald Trump. Båda kommer att försöka stimulera USA-ekonomin för att komma ur 
coronakrisen, vilket kan få gynnsamma följder även för omvärlden. Men där upphör  
likheterna.

På Bidens agenda står sociala reformer när det gäller sjukvård, utbildning, bostäder och 
barnomsorg. Han vill också driva en ambitiös politik när det gäller miljö- och klimat-
frågor, liksom infrastruktur. För detta finns utarbetade program som demokraterna har 
samlats kring inför valet.

Allt detta kostar och Biden vill, åtminstone delvis, klara finansieringen med höjda  
skatter. Det handlar bland annat om högre skatt på bolag, liksom för den rikaste delen av 
befolkningen som får betala mer i både inkomstskatt och kapitalskatter.

Från detta skiljer sig Trump avsevärt eftersom hans tonvikt ligger på ytterligare skatte-
sänkningar, både för högre och lägre inkomsttagare liksom för bolag. Republikanerna har 
dock inget gemensamt valprogram, utan har gett den sittande presidenten fria händer att 
fullfölja sin politik.

Sannolikt kommer det att betyda betydligt mer av vad man redan har kunnat se under 
Trumps snart avslutade mandatperiod. Man får räkna med både ytterligare stora avregle-
ringar i ekonomin och samtidigt direkta påtryckningar mot amerikanska företag för att 
de ska efterleva presidentens vilja. Den personliga maktutövningen kan få ännu större 
omfattning än hittills.

Handelskriget mot Kina kommer att skärpas med Trump, men sannolikt även om Biden 
blir president. I handelsfrågorna är den principiella skillnaden mellan dem inte så stor:  
båda vill skapa jobb i USA genom att missgynna import och påverka investeringar. 

Uppträdandet skiljer sig dock på ett väsentligt sätt. Medan Trump går ut ensidigt och 
negligerar USAs traditionella samarbetspartner i världen, kan Biden väntas vara mer in-
riktad på att hitta gemensamma lösningar med bland annat EU-länderna. Konfliktnivån, 
som har stigit kraftigt under den senaste fyraårsperioden, kan bli betydligt lägre.

Trump har låtit USA lämna flera handelsavtal, liksom Parisavtalet om klimatåtgärder. 
Där kan man räkna med en annan inställning från Biden som är mer internationellt inrik-
tad. USAs traditionella ledarroll blir visserligen inte lika stark som förr, men det tomrum 
som har uppstått under Trump kan delvis fyllas ut.

Trots allt är USA världens dominerande makt, politiskt och ekonomiskt. Ett president-
skifte där får global betydelse och kommer i hög grad att inverka även på Sverige, både  
politiskt och ekonomiskt. Därför har vi all anledning att vänta spänt på valutgången.
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