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Riksbanksdilemma med drag av 2008
ÅRETS FÖRSTA HALVÅR HAR BJUDIT PÅ DRAMATIK
utöver det vanliga när det gäller den ekonomiska
utvecklingen. I början på året tycktes den globala
återhämtningen få extra kraft då de kvantitativa
lättnaderna i USA började verka på allvar. Därefter har
utmaningarna och påfrestningarna kommit slag i slag. I
februari-mars började höga råvarupriser, bl a som en
konsekvens av oroligheterna i Nordafrika och
Mellanöstern, skapa frågetecken om återhämtningens
kraft. Katastrofen i Japan ledde sedan till finansiell
turbulens och de realekonomiska effekterna blev mer
efterhängsna än väntat. Efter en kort lättnadsperiod
har sedan en kombination av europeisk skuldkris och
förnyade avmattningssignaler i USA dominerat bilden.
EN HUVUDUPPGIFT FÖR EKONOMISKA BEDÖMARE
är nu att bena ut vad som är tillfälliga effekter och vad
som är mer permanenta hot mot återhämtningen. Att
den senaste tidens nedgång i råvarupriserna kan bidra
till förnyad återhämtningskraft samtidigt som det
japanska återuppbyggnadsarbetet ger en
stimulanseffekt under andra halvåret är närliggande
slutsatser. Den enskilt viktigaste frågan är onekligen i
vilken grad USA får upp farten igen. Även om
skuldkrisen i Europa och de senaste
avmattningstendenserna i USA utvecklats ganska
oberoende av varandra finns indirekta kopplingar.
Båda är symptom på att de obalanser och excesser
som skapade finanskrisen också tar lång tid att beta av.
Dessutom brukar stora systemkriser i Europa
blottläggas av amerikanska nedgångar. Så var fallet
både i början på 1970-talet och 1990-talet. Omvänt
skulle också en rejäl återhämtning i USA underlätta
motståndskraften i det finansiella systemet i Europa.
Visst måste grundläggande förändringar genomföras i
det europeiska samarbetet, men påfrestningarna på
den generella ekonomiska utvecklingen blir mindre
med en amerikansk ekonomi i någorlunda skick.
RIKSBANKEN MÖTE NÄSTA VECKA kommer i hög
grad att påverkas av oron i omvärlden. Flera
frågeställningar påminner om den dramatiska
situationen 2008. Nu liksom då har stigande
energipriser och egna räntehöjningar dragit upp den
faktiska inflationstakten. Som vanligt pressas

inflationsförväntningarna upp i en sådan miljö, framför
allt på kortare sikt. Även förväntningarna på fem års
sikt ligger dock en bit över 2 procent (Prospera), vilket
ger Riksbanken en del huvudbry eftersom man själva i
hög grad betonat vikten av att de medelfristiga
inflationsförväntningarna hålls under kontroll.
EN ANNAN LIKHET MED SITUATIONEN VÅREN 2008
gäller dilemmat att väga starka inhemska
tillväxtsignaler mot ökad osäkerhet i omvärlden. De
senaste månaderna har konsensusprognosen för
tillväxten 2011 sänkts för många länder, framför allt för
USA och Japan. För t ex Sverige och Tyskland har i
stället prognoserna fortsatt att höjas.
BNP för 2011
Konsensusbedömningar vid olika tidpunkter, %
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TROTS DE BISTRA ERFARENHETERNA FRÅN 2008 är
det nog ingen tvekan om att Riksbanken också denna
gång kommer att betona de inhemska styrketecknen,
främst på arbetsmarknaden. Det är först om USA går in
i en recession som en särkoppling mellan Nordeuropa
och USA blir riktigt svårsmält. Så länge konsensus och
officiella prognoser pekar på förnyad tillväxtkraft i USA
under andra halvåret kan Riksbanken knappast driva
någon avvikande linje. Räkna därför med att
Riksbanken höjer räntan nästa vecka och signalerar
oförändrade ambitioner avseende ytterligare höjningar.
Den ökande internationella osäkerheten räcker troligen
bara till att förhindra den uppgradering av
höjningstakten som inhemska faktorer annars skulle
kunna motivera.
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