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HANDELSKONFLIKTEN MELLAN VÄRLDENS TVÅ STÖRSTA EKONOMIER 

FORTSÄTTER ATT SÄTTA TONEN PÅ MARKNADEN. Förhandlingarna har 
kännetecknats av ett steg framåt och två steg bakåt. Under sommaren 
har stridsåtgärderna trappats upp. USA har hotat med att belägga 
kinesisk export för ytterligare 300 mdr USD med höjda tullar. Ifall de 
verkställs skulle det innebära att i princip all amerikansk import från 
Kina skulle omfattas av strafftullar. Kina har svarat med att bland annat 
stoppa en stor del av sin import av amerikanska jordbruksvaror. Det mest 
sannolika är alltjämt att parterna ska finna någon form av handelsavtal, 
även om det nu blir allt tydligare att en lösning av konflikten ligger 
längre fram i tiden. Det ligger i båda parters intresse att hitta en lösning 
på handelstvisten. Kina drabbas hårdast av tullhöjningarna som gör 
det svårare för den kinesiska ledningens ansträngningar att orkestrera 
en mjuklandning av den kinesiska ekonomin. Det finns en form av 
”socialt kontrakt” i Kina som ger det styrande kommunistpartiet stöd 
att styra landet utan krav på demokrati i utbyte mot ett ökat välstånd 
för landets invånare. Ett handelskrig med lägre kinesisk tillväxt skulle 
därmed minska validiteten av ”kontraktet”. För USA:s president Trump 
är det övergripande målet att bli omvald nästa höst. För att lyckas med 
det kan han inte kosta på sig en inbromsning i USA:s ekonomi. Speciellt 
inte om den blir mest kännbar i de jordbruksdominerade delstater 
som brukar bli tungan på vågen i de amerikanska valen. Samtidigt 
utmanas han från demokratiskt håll för att vara för släpphänt gentemot 
Kina, vilket ökar sannolikheten för en mer utdragen handelsdispyt. 
 
ORON FÖR VÄRLDSEKONOMIN HAR TILLTAGIT UNDER SOMMAREN. 
En fara är att båda sidor till följd av det höjda röstläget politiskt 
har målat in sig i ett hörn som det sedan blir svårt att ta sig ur med 
den politiska prestigen intakt. En annan är att handelskonflikten 
skulle kunna bli början på en mer fundamental maktkamp mellan 
världens två största ekonomier. Där konfrontationen sväller till 
att gälla mer än bara handeln. Världsekonomin har under flera 
årtionden gynnats av den ökade globaliseringen, en mekanism 
som i så fall hotas att reverseras. Det skulle i sin tur kasta in den 
globala ekonomin på en lägre tillväxtbana. En mer överhängande 

risk är att konflikten drar ut på tiden. Ju längre företagssektorn 
lever i handelspolitisk ovisshet desto större blir dess negativa effekt 
på tillväxten. En minskad förutsägbarhet har redan börjat dämpa 
industribolagens aktivitet och investeringsvilja. En utdragen 
handelsdispyt föder hela tiden oron för styrkan i världsekonomin. 

DEN TYSKA EKONOMIN, SOM FRAM TILLS NYLIGEN VARIT MOTORN FÖR 

DEN EUROPEISKA TILLVÄXTEN, har börjat hacka betänkligt. Med en 
betydande export drabbas framför allt de tyska industriföretagen 
av handelsstörningarna, men hämmas även av ovissheten kring det 
brittiska EU-utträdet. Dessutom brottas Europas, och då inte minst 
Tysklands, bilindustri med omställningsproblem till följd av EU:s nya 
avgasregler och branschens teknikskifte. Fordonsindustrins centrala 
position i industrisektorn innebär att dess problem sprider sig till 
övrig industri. Som en följd har den europeiska tillväxten dämpats 
och oron för en tyskledd recession i euroregionen har vuxit. Samtidigt 
är aktiviteten i Europas servicenäringar fortsatt hög. En förbättrad 
arbetsmarknad håller konsumtionen väl uppe, vilket återigen inte 
minst gäller den tyska. Även aktiviteten i den franska tjänstesektorn 
har vänt uppåt igen. Detta efter att landets detaljhandel i snart ett år 
lidit till följd av den skadegörelse den drabbades av i samband med 
de gula västarnas protester. En fortsatt hög inhemsk efterfrågan är 
en alltjämt tydlig motvikt till industrins grumligare exportutsikter.  

RECESSIONSORON HAR ÄVEN FÅTT FOTFÄSTE I USA. Räntedifferensen 
mellan korta och långa amerikanska obligationsräntor har mer eller 
mindre försvunnit, vilket tolkas av många som ett tecken på att 
USA är på väg in i en recession inom ett till två år. Det är dock en 
tolkning som bygger på antaganden om att långräntor som är lägre än 
korträntor är ett tillräckligt villkor för negativ tillväxt – vilket det inte 
är. Till exempel var räntedifferensen i slutet av 1994 densamma som 
i skrivande stund. Den gången följdes det av en period på nästan fem 
år under vilken USA:s ekonomi tvärtom växte snabbare än normalt. 
Handelskonflikten har dock börjat sätta negativa avtryck även i den 
amerikanska industrins aktivitet och investeringar. Däremot göder 

En utdragen handelskonflikt 
har höjt risken 
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en fortsatt glödhet arbetsmarknad en stark inhemsk efterfrågan. 
Arbetslösheten i USA är den lägsta på ett halvt decennium samtidigt 
som antalet utannonserade lediga platser uppgår till nästan sju och 
en halv miljon, vilket är fortsatt nära den högsta noteringen sedan 
mätningarna startade. En stram arbetsmarknad skapar en inramning 
där lönerna har förutsättningar att öka snabbare. Inflationen i USA 
som ligger redan nära inflationsmålet riskerar därför att stiga. En 
oviss inflationsutveckling i kombination med högt uppdragna 
förväntningar på räntesänkningar riskerar i sin tur att bidra till 
en ökad volatilitet på marknaden. Det är i det här sammanhanget 
värt att notera att USA:s centralbanks motivering för sin första 
räntesänkning på över tio år. Sänkningen ska ses som en försäkring 
i ett osäkert läge och inte början på en ny räntesänkningscykel. 
Räntebeslutet var dessutom inte enhälligt. 

DEN ÖKADE ORON FÖR KONJUNKTUREN FÖRSTÄRKS inte minst av 
uppfattningen att den globala konjunkturen har varit bra lite för 
länge. Det finns dock ingen konjunkturklocka som tickar. Endast 
ålder som orsak har aldrig tagit död på någon konjunktur. Istället 
kan orsaken till konjunkturvändningar nedåt spåras till antingen 
en överoptimism med allt för hög tillväxt eller till politiska misstag. 
Det är lätt att glömma att världsekonomin har vuxit under trend 
allt sedan finanskrisen. En lägre tillväxt som i sin tur förklaras av en 
svag investeringsutveckling. Det innebär att vi inte är i ett läge med 
överdriven optimism och från vilken vi riskerar en investeringslett fall 
i konjunkturen. Istället finns förutsättningar för att världsekonomin 
återigen ska kunna växa i linje med sin långsiktiga trend ifall 
företagens investeringar tar fart. Idag är konjunkturhotet politiska 
misstag i form av en eskalerande handelskonflikt. 

VÅR UPPFATTNING ÄR ATT NÅGON FORM AV LÖSNING PÅ HANDELS-

KONFLIKTEN ÄR DET MEST SANNOLIKA. Det skulle i sin tur undanröja 
en stor osäkerhet och framför allt skapa en bättre överblickbarhet inte 
minst för exportföretag. En tillfälligt svagare europeisk tillväxt gör 
dock att den europeiska centralbanken ECB skjuter räntehöjningar 

framåt i tiden. Det får som följd att även Riksbanken avvaktar med 
ytterligare höjningar. I och med det blir ränteinramningen fortsatt 
besvärlig för investerare som söker vettiga traditionella räntealternativ 
i svenska kronor. Istället blir det naturligt att rikta blicken mot 
börsrelaterade investeringar. I relation till nuvarande vinstprognoser 
för börsbolagen är värderingarna på börsen inte utmanande. Man bör 
dock som investerare fortsatt ha rimliga förväntningar på vad börsen 
kan avkasta och samtidigt vara beredd på att aktiekurssvängningarna 
blir fortsatt större än normalt. Därför kommer det att finnas 
efterfrågan på alternativa placeringar med möjlighet till en 
avkastning i linje med den förväntade börsavkastningen, men till en 
lägre risk än direkta börsinvesteringar. Placeringar som dessutom kan 
ge avkastning även i perioder av ökad osäkerhet.

Christer Tallbom, Chefekonom hos  
Garantum samt prognosmakare  
och omvärldsanalytiker sedan 20 år.

”Världsekonomin har under flera årtionden 
gynnats av den ökade globaliseringen, 
en mekanism som i så fall hotas att reverseras.”


