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Internationella konjunkturläget

• BNP-tillväxten har varit förhållandevis stark i världen som helhet 

under några år. Knappt 4% per år 2017 och 2018. Högre än snittet 

sedan 1980.

• Tillväxten har också varit ovanligt synkroniserad – gått bra i flertalet 

av världens länder. 
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• Tillväxten har också varit ovanligt synkroniserad – gått bra i flertalet 

av världens länder. 

• Redan förra året lite mer spretigt. Starkt i USA, lite svagare i EU. 

Särskilt stora problem i bla Argentina och Turkiet.

• Senaste prognoserna pekar på en inbromsning i år, men inte 

dramatisk. Lägre tillväxt i Tyskland och i Euroområdet som helhet, i 

Kina och förmodligen i USA. 
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BNP per person i löpande priser
i förhållande till gamla EU

Källa: IMF, World Economic Outlook, April 2019

(gamla EU=AUT,BEL,DNK,FIN,FRA,DEU,GRC,IRL,ITA,NLD,POR,ESP,UK)
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• Svenska konjunkturen mattas av men fortfarande är produktionsgapet 

positivt och arbetslösheten lägre än sin jämviktsnivå. 

• Konjunkturrensat sparande lägre än målet men (med liten marginal) 

inom toleransintervallet. 

• Inte så bra om man missar nya lägre målet (1/3 procent) första året det 

gäller.

• Dock inte rätt att strama åt för mycket nu, och

• en lite mer expansiv budget kan hjälpa Riksbanken. 

Finanspolitisk inriktning



“Reformer”
• Sverige behöver strukturella reformer. Mycket bra pekas ut i 

överenskommelsen med C och L. 

• Behöver beredas mer – inte lämpligt ta med i ändringsbudgeten.

• ”Storsatsning på miljö och klimat i vårändringsbudgeten”.

• Klimatklivet dubbleras till 1,5 miljarder. Det är:

– ineffektivt, krångligt och dyrt (stöd betalas ut flera gånger för samma utsläpps-

minskning, ger kostnader på 6-8000 kr per ton CO2. 

– Finns effektiva alternativ. Rökgasrening av CO2 i Värtanverket kostar ca 1 miljard i 

investeringar. Utsläppsminskning = elektrifiering av hela Sthlms biltrafik. 

– 40% av Sveriges utsläpp kan renas till en kostnad av ca 20 miljarder/år.

• Mer pengar till Industriklivet – inte ens förtäckt industripolitik.

• Solcellsstödet knappast effektivt. Mer förståelse för flygskatt och mer enhetlig 

CO2-skatt. Ska verksamheter inom EU-ETS också beskattas?

•



“Reformer”

• Nedsättning arbetsgivaravgifter för unga – varför?

• Lägre moms på naturguidning – varför?

• Investeringsstöd till byggande – tror någon längre det är rätt recept?

• Arbetsförmedlingen?

• Slutsats:

– Inte så mycket att hänga i julgranen.

– Heller inte att förvänta. 

– Fortsatt optimistisk men propositionerna pekar inte entydigt  i rätt riktning.


