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Mycket av dagens fokus ligger på de historiskt sett mycket 
låga reala styrräntor som råder i stora delar av OECD-om-
rådet. De är i stor utsträckning betingade av finanskrisen 
och dess efterverkningar på tillväxt och kapacitetsutnytt-
jande. Några länder, såsom USA, har ändå nått full sys-
selsättning men även där är bedömningen att styrräntorna 
inte kommer att återvända till tidigare nivåer. Synen på 
vart USA’s styrränta ska ta vägen påverkas inte så myck-
et av effekterna av finanskrisen längre. Den förändrade 
synen i USA på framtida styrräntor har i stället i allt större 
utsträckning kommit att präglas av diskussioner om var 
den långsiktiga jämviktsrealräntan ligger. 

Nedanstående diagram visar hur marknadens prissätt-
ning av framtida korta realräntor började falla långt innan 
finanskrisen. Däremot har marknadens inflationsförvänt-
ningar på 10 års sikt knappast rört sig alls de senaste 20 
åren. Synen på inflation har alltså inte haft så mycket att 
göra med nedgången i marknadens ränteförväntningar. 
Fallet i förväntade framtida realräntor har varit helt domi-
nerande under denna tidsperiod.

Medan de reala penningpolitiska styrräntorna böljat upp 
och ner i takt med konjunkturen har de långa realräntorna 
fallit mera stadigt under flera decennier. Det har varit en 
förelöpare till den diskussion om ett eventuellt fall i de 
reala jämviktsräntorna som nu förs i många centralbanker.

Många hypoteser har formulerats kring denna fallande 
trend för realräntorna. I denna rapport diskuteras flera av 
dessa. Vidare redovisas resultaten i några forsknings-
rapporter som gjort empiriska skattningar av den reala 
jämviktsräntan, eller den naturliga realräntan som den 
också kallas. Med det senare begreppet avses en lång-

siktig jämviktsnivå för den reala penningpolitiska styrrän-
tan medan begreppet real jämviktsränta ibland avser ett 
kortare tidsperspektiv. Fokus i denna rapport ligger på det 
långsiktiga jämviktsbegreppet.

Såväl teori som empiri pekar ut ekonomins långsiktiga 
tillväxttrend som en av de viktigaste drivkrafterna för den 
naturliga realräntan. Trendtillväxten har fallit i många 
ekonomier och det beror både på lägre produktivitetstill-
växt och svagare trend för utbudet av arbetskraft. I vilken 
utsträckning som produktivitetstillväxtens fall är tillfälligt 
eller mera bestående är mycket omdiskuterat. Även detta 
har varit föremål för en rad studier som delvis aktualise-
rats av diskussionen om de naturliga realräntorna. En rad 
orsaker till nedgången i produktivitetstillväxten tas upp i 
denna rapport.

Vissa analytiker lyfter fram andra faktorer än trendtillväx-
ten som drivkrafter bakom det långa fallet i realräntorna. 
En sekulär stagnation i global efterfrågan anses kunna 
förklara de låga realräntorna och diskuteras också i denna 
rapport.

Huruvida de naturliga realräntorna har fallit eller ej har 
inte bara betydelse för utformningen av penningpolitiken. 
Den frågeställningen är också viktig för hur man ska se 
på prissättningen av reala och finansiella tillgångar samt 
skuldsättningsgraderna i företag och hushåll. Om de na-
turliga realräntorna fallit är en del av anpassningen uppåt i 
tillgångspriser och skuldsättning av jämviktskaraktär vilket 
ger andra slutsatser för riskerna för finansiell instabilitet än 
om realräntenedgången är mestadels tillfällig. 

Vidare kan skillnader i naturliga realräntor mellan 
ekonomier ge upphov till en svår balansgång för berörda 

USA Realränta och inflation på 10 års sikt

Federal Reserve Bank of Philadelphia
Aruoba Estimated Term Structure of Inflation Expectations

förväntad kort realränta

förväntad inflationstakt

pr
oc

en
t

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Källa: Macrobond

Realobligationsräntor, 10 år

USA

Euroområdet

pr
oc

en
t

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

1995 2000 2005 2010 2015
Källa: Macrobond

Är den låga realräntan här för att stanna?



4

centralbanker. I denna rapport diskuteras möjligheten av 
att Sverige har en naturlig realränta som klart överstiger 
euroområdets och vilka konsekvenser det kan få om Riks-
bankens faktiska reala styrränta inte påtagligt kan avvika 
från ECB’s.

Knut Wicksells naturliga ränta

Den naturliga räntan är ett begrepp som myntades av den 
svenske nationalekonomen Knut Wicksell redan 1898. 
Han var verksam under tidigt 1900-tal och var en av den 
svenska nationalekonomins portalfigurer. En viktig del av 
hans arbete handlade om penningteori och penningpolitik. 
Hans teori om den naturliga räntan har rönt stor interna-
tionell uppmärksamhet, både då han publicerade den på 
1920-talet och under senare decennier. Den penningpo-
litiska debatten i USA har under det senaste året kretsat 
mycket kring frågan om vad som är en normal realränta 
och det har återigen aktualiserat Knut Wicksells teorier.

I korthet mynnar Knut Wicksells teori ut i att synen på 
vad som är en expansiv respektive åtstramande pen-
ningpolitik inte kan utläsas av nivån på räntan i sig. Han 
menade att den aktuella räntenivån måste ställas i relation 
till den naturliga räntan, som i sig kan variera över tid och 
skilja sig åt mellan olika länder. Om räntan sätts till en 
nivå under den naturliga är penningpolitiken expansiv och 
vice versa. Den naturliga räntan sågs av Wicksell som 
den ränta som varken tenderade att höja eller sänka den 
allmänna prisnivån. Fokus för penningpolitiken var då på 
prisnivån och inte på graden av sysselsättning eller kapa-
citetsutnyttjandet, som kom mer i förgrunden i den ekono-
miskpolitiska diskussionen från 1930-talet och framåt.

Även i modern forskning ses den så kallade jämviktsre-
alräntan som den ränta som skapar balans mellan utbud 
och efterfrågan. En viktig bestämningsfaktor för denna 
ränta är hushållens benägenhet att skjuta upp sin konsum-
tion snarare än att konsumera idag. Om exempelvis denna 
benägenhet av någon anledning ökar så måste realräntan 
anpassa sig nedåt för att återställa balansen i ekonomin. 
Investeringar är liksom konsumtionen en efterfrågekompo-
nent som påverkas av räntan. Allt annat lika medför lägre 
realränta en högre investeringsefterfrågan. Räntan kan 
sålunda bidra till att skapa balans i ekonomin genom att 
påverka såväl konsumtion som investeringar.

I en växande ekonomi bestäms investeringarnas andel 
av efterfrågan också av ekonomins tillväxttakt. En varak-
tig uppgång i ekonomins tillväxt gör att en större andel 
investeringar behövs för att bygga upp den kapitalstock 
som är nödvändig för att möjliggöra en högre tillväxtbana. 
En stigande investeringsandel gör att jämviktsrealräntan 
måste gå upp för att generera det sparande som behövs 

för att finansiera investeringarna. Det innebär att lång-
variga variationer i jämviktsräntan också kan utlösas av 
förändringar i ekonomins tillväxttrend. Böjer tillväxttrenden 
av uppåt krävs en högre ränta för att skapa jämvikt och 
vice versa. 

Ekonomins tillväxttrend bestäms i sin tur av produkti-
vitetstillväxten och tillgången på arbetskraft. Produktivi-
tetstillväxten påverkas av den tekniska utvecklingen i sig 
men även av stockarna av realkapital per sysselsatt. Den 
påverkas också av organisatoriska förändringar i ekono-
min som gör att resurserna kan utnyttjas mer effektivt.  
Tillgången på arbetskraft drivs i huvudsak av demografis-
ka faktorer men även av sociala normer och lagstiftning. 
Alla dessa faktorer kommer alltså att påverka ekonomins 
jämviktsrealränta eller den naturliga realräntan med Wick-
sells terminologi.

Nya forskningsrön

I dagens penningpolitiska debatt hörs ett tydligt eko från 
Knut Wicksells teorier även om han inte alltid citeras. 
Exempelvis har tesen om ”sekulär stagnation”, som drivits 
av bland andra den amerikanske nationalekonomen Larry 
Summers (Summers, 2014), landat i slutsatsen att flera 
viktiga trender i världsekonomin samspelat och gjort att 
den realränta som skapar jämvikt mellan aggregerad ef-
terfrågan och utbud fallit till mycket låga nivåer. Jämvikts-
realräntan kan enligt dessa ekonomer till och med vara 
negativ i vissa ekonomier, vilket i en värld med låg inflation 
gör det svårt för centralbankerna att sätta tillräckligt låg 
ränta för att stimulera efterfrågan.

Janet Yellen, ordförande för den amerikanska central-
banken, har i flera uppmärksammade tal i år uppehållit 
sig kring diskussioner om vad som är en neutral realränta 
och vilka faktorer som påverkar den. Det har bidragit till att 
stimulera debatten och forskningen kring detta område.

Flera empiriska studier har publicerats de senaste åren 
där man med olika ansatser försökt identifiera vilka de 
viktigaste påverkande faktorerna är samt mäta hur jäm-
viktsrealräntan utvecklats över tid. En tidig studie som 
gjorde en explicit koppling till Wicksells naturliga ränta är 
(Laubach & Williams 2003). Dessa två forskare ägnade 
sig redan åren 2001 till 2003 åt att försöka identifiera och 
mäta den naturliga realräntan i USA och dess historiska 
utveckling. Resultatet publicerades 2003 men väckte 
ingen större uppmärksamhet i den dåtida penningpolitiska 
diskussionen. 

Men med en tilltagande debatt kring jämviktsräntor de 
senaste åren fick dessa forskningsresultat förnyad aktua-
litet. Dessa forskare uppdaterade år 2015 sin tidigare stu-
die och de ekonometriska skattningarna med ett förlängt 
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datamaterial (Laubach & Williams 2015). Deras resultat 
gav då vid handen att det skett en dramatisk nedgång i 
den naturliga realräntan på bara ett decennium och att en 
stor del av denna nedgång kunde hänföras till att trendtill-
växten i USA fallit kraftigt. Dessa resultat verkade styrka 
teorierna kring hur jämviktsrealräntan tänktes ha påver-
kats av den mer eller mindre permanenta nedväxling av 
BNP-tillväxten som många menar har drabbat USA. 

Vidare empiriska forskning kring den naturliga realräntan 
ledde till en ny studie (Holston, Laubach & Williams 2016) 
som utvidgades geografiskt till att omfatta, förutom USA, 
även euroområdet, Storbritannien och Canada. Resultaten 
i denna studie visar relativt stor samstämmighet i trender-
na för den naturliga realräntan i dessa olika ekonomier. 
Fallande trendtillväxt är den viktigaste drivkraften bakom 
de lägre realräntorna i denna grupp av länder. 

Övriga faktorer som påverkar naturliga realräntan har 
enligt deras analys bidragit mer under de senaste åren 
än tidigare. Det är frestande att koppla ihop detta resultat 
med diskussionen kring det globala sparandeöverskottet 
och andra förklaringar till nedgången i de globala realrän-
torna. Mer om detta under avsnittet längre fram i texten. 
Denna rapport påvisar även en relativt hög grad av inter-
nationell påverkan på jämviktsrealräntorna, framför allt 
från de större ekonomierna till de mindre, det vill säga om 
naturliga realräntan faller i USA så tenderar det att pressa 
ner de naturliga realräntorna i de andra länderna också

Konsten att mäta naturliga realräntan

Den naturliga räntan en variabel som inte låter sig mätas 
direkt. Det finns emellertid olika tekniker för att komma 
runt detta problem. Exempelvis kan man luta sig mot 
Wicksells teori om att den faktiska räntans avvikelse från 
den naturliga är det som avgör huruvida den förda ränte-
politiken har en expansiv eller en åtstramande effekt på 
ekonomin. Med andra ord ska man förvänta sig att kapa-
citetsutnyttjandet stiger när den faktiska realräntan ligger 
under den naturliga och omvänt att i perioder när realrän-
tan överstiger den naturliga borde vi observera fallande 
kapacitetsutnyttjande. Utifrån detta samband kan man 
statistiskt räkna fram hur den naturliga realräntan varierat 
över tid givet att vi kan mäta den faktiska realräntan och 
kapacitetsutnyttjandet i ekonomin. Men här stöter vi på 
nya problem. 

Det totala kapacitetsutnyttjandet i ekonomin mäts som 
den faktiska bruttonationalprodukten i förhållande till den 
potentiella. Här dyker det alltså upp ytterligare en variabel 
som vi inte kan mäta, nämligen den potentiella bruttona-
tionalprodukten, eller trend-BNP som den också kallas. 
Den är inte konstant över tid utan varierar med föränd-
ringar i produktivitet och arbetskraftsutnyttjande. Det finns 

olika ansatser att mäta potentiell BNP. Ett sätt är utnyttja 
relationen mellan kapacitetsutnyttjande och inflation. Tider 
av högt kapacitetsutnyttjande medför normalt stigande in-
flation och omvänt. Ett annat sätt är att använda relationen 
mellan BNP-tillväxt och arbetslöshet, även kallad Okun-re-
lationen (efter Arthur Okun). I perioder då den faktiska 
BNP-tillväxten överstiger den potentiella ska arbetslöshe-
ten normalt falla och vice versa.

Ett annat mätproblem är att faktiska realräntan utifrån 
ekonomisk teori avser realräntan för den kommande pe-
rioden och således bör räknas fram med hjälp av dagens 
nominalräntor och förväntade inflationstakter. Men givet 
att det är en kort realränta som mäts i dessa studier är 
det inte så problematiskt att approximera de förväntade 
inflationstakterna med hjälp av de historiska.

Flera studier (Laubach & Williams 2003, 2015) och 
(Holston, Laubach & Williams 2016) använder sig av 
olika teoretiska samband för att konstruera fram mått på 
såväl naturliga räntan som trendtillväxten inom ramen för 
en sammanhållen modell. Andra studier använder sig av 
olika statistiska tekniker för att sortera ut trendfaktorer från 
tillfälliga störningar eller en blandning av strukturella och 
renodlat empiriska metoder. Exempel på dessa är (Jo-
hanssen & Mertens, 2016), en färsk studie som fokuserar 
enbart på USA och även tar hänsyn till problemet att den 
faktiska realräntan inte blev så låg som den kanske borde 
ha varit i och med att nollränta betraktades som en undre 
gräns av den amerikanska centralbanken. Denna studie 
finner ett snarlikt förlopp som (Holston, Laubach & Willi-
ams 2016) för den naturliga realräntan de senaste trettio 
åren. Andra forskningsrapporter analyserar jämviktsreal-
räntan i ett flertal länder i sina studier (Hamilton, Harris, 
Hatzius & West, 2015) och (OECD, 2013). Samtliga dessa 
studier betonar den statistiska osäkerheten i resultaten.

Ett mätproblem i alla typer av studier är att över tid lär 
vi oss förhoppningsvis mer om hur relationer mellan olika 
variabler ser ut i och med att tidens gång ger oss fler och 
fler mätpunkter. Det innebär att när vi idag blickar tillbaka 
över en hel tidsperiod och försöker bilda oss en uppfatt-
ning om den naturliga realräntan i en ekonomi så får vi en 
något annorlunda bild än om vi går ett eller två decennier 
tillbaka och alltså blickar bakåt över en kortare observa-
tionsperiod. I (Willams&Laubach 2015) illustreras detta på 
ett tydligt sätt. Om man exempelvis ska använda dessa 
studier av den naturliga realräntan för att utvärdera den 
förda penningpolitiken bör man ta hänsyn till detta faktum.  
Vi kan emellertid se att det mått på naturliga räntan som 
man skattar enbart med hjälp av historiska data fram till 
den aktuella mätperioden ändå tenderar att röra sig likartat 
som det mått man får fram med hjälp av hela det historis-
ka materialet. Nedanstående bild visar de skattningar för 
USA som publicerades i juni 2016 i (HLW 2016). 
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Deras skattning av den naturliga realräntan i USA visar 
en stadig nedgång sedan 1960-talet i takt med att trendtill-
växten gradvis fallit. Efter en kortvarig uppgång från mitten 
av 1990-talet och framåt går trendtillväxten brant nedåt 
från dryga 3,5 procent till knappt 1,5 procent. Den naturli-
ga realräntan har sjunkit från ungefär 3,5 procent till cirka 
0,5 procent. Det bör betonas att det finns en betydande 
osäkerhet i båda dessa skattningar. För jämförelsens skull 
visas en alternativ ansats som publicerats i (Johannsen & 
Mertens, 2016). 

I studien (Holston, Laubach&Williams 2016) gör denna 
forskartrio även skattningar för den naturliga realräntan i 
euroområdet, Canada och Storbritannien. Resultaten är 
likartade som för USA. Om vi fokuserar på euroområdet 
kan vi se att trendtillväxten enligt deras metod stadigt gått 
ner, i likhet med i USA, men befunnit sig på en betydligt 
lägre nivå än i USA ända fram till de allra senaste åren. Vi 
kan också notera att euroområdet, till skillnad från USA, 
inte uppvisar någon uppgång i trendtillväxt under tioårspe-
rioden från mitten av 1990-talet och framåt. Det kan tillskri-
vas såväl svagare demografi som svagare produktivitet. 

USA hade ett markant produktivitetslyft under denna pe-
riod men det hade inte euroområdet. I USA fanns det un-
der denna period också en tillfällig demografisk medvind 
som saknades i euroområdet. I slutet av skattningsperio-
den är skillnaden i trendtillväxt knappt 0,5 procentenheter. 
Ungefär samma skillnader i potentiell tillväxt mellan USA 
och euroområdet ges om man använder Okun-relationen.

Den naturliga realräntan för euroområdet ligger under så 
gott som hela perioden lägre än i USA. Det följer i huvud-
sak av skillnaderna i trendtillväxt. Men vi kan också se att 
skattningen för euroområdet böjer av mera kraftigt än i 
USA under den senaste perioden. Under de senaste ligger 
den naturliga realräntan för euroområdet enligt denna 
studie cirka en procentenhet under USA’s, det vill säga en 
bit under nollstrecket.

Den naturliga realräntan i Sverige

Fallande trendtillväxt och lägre naturliga realräntor i om-
världen påverkar förstås den svenska ekonomin i viktiga 
avseenden. Men även Sverige har haft en utveckling mot 

USA Naturlig realränta och trendtillväxt

(Holston, Laubach & Williams, 2016)
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Johannsen & Mertens, 2016
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svagare potentiell tillväxt och ska enligt teorin därmed 
också ha en lägre realränta när ekonomin är i balans. 
Globala effekter på de naturliga realräntorna är något som 
rimligtvis också påverkar den svenska jämviktsräntan. 

Var ligger då den naturliga realräntan i Sverige och hur 
har den utvecklats över tid? Riksbanken publicerade en 
analys av detta för drygt 15 år sedan utifrån historiska 
trender (Inflationsrapport 2000:1, Riksbanken, 2000). Där 
konstaterades att jämviktsnivån för realräntan, i likhet 
med trendtillväxten, kan variera kraftigt över tiden. Man 
noterade också att den genomsnittliga svenska realrän-
tan i stor utsträckning samvarierade med ett genomsnitt 
av utländska realräntor. I Riksbankens Inflationsrapport 
2006:2 gjordes en ny analys av historiken över realräntor 
och tillväxt i Sverige och i utlandet. Den ledde fram till slut-
satsen att en långsiktigt normal reporänta troligen ligger i 
intervallet 3,5 till 5 procent, vilket i reala termer skulle inne-
bära 1,5 till 3 procent. Detta följdes upp med en analys i 
Riksbankens Penningpolitiska Rapport i februari 2010 där 
man såg det som mindre troligt att den långsiktigt normala 
reporäntan låg i den övre delen av detta intervall utan 
snarare i intervallet 3,5 till 4,5 procent, det vill säga 1,5 till 
2,5 procent realt. I en artikel för något år sedan (Armelius 
m fl, 2014) analyserades de senaste årens nedgång i den 
reala reporäntan med hjälp av Riksbankens makromodell. 
Analysen visade att nedgången i stor utsträckning kunde 
förklaras med faktorer som hade sitt ursprung i den finan-
siella krisen och som därmed kunde förväntas avta så 
småningom men att den reala jämviktsräntan ändå skulle 
förbli nedpressad en tid framöver.

Utvecklingen av trendtillväxten är en rimlig utgångspunkt 
för en analys av den naturliga realräntan i Sverige. Om 
vi använder Okun-metoden för att skatta den potentiella 
tillväxten i Sverige kan vi se att den följt ett förlopp som i 
hög grad påminner om utvecklingen i USA. En period av 
relativt hög potentiell tillväxt under decenniet innan finans-

krisen följdes av en relativt snabb nedgång, dock inte lika 
brant som i USA. 

Vi kan också notera att trendtillväxten i Sverige legat 
avsevärt högre än i euroområdet med en genomsnittlig 
tillväxtskillnad de senaste 15 åren på cirka en procent-
enhet. För Sveriges del kan nedväxlingen i trendtillväxt i 
huvudsak förklaras av att produktivitetstillväxten klingat 
av markant medan den demografiska komponenten inte 
förklarar lika mycket av nedgången som i USA.

Om vi enbart ser till kopplingen mellan trendtillväxt och 
naturlig realränta ska vi alltså förvänta oss att den svenska 
jämviktsrealräntan fallit en dryg procentenhet under en 
tioårsperiod och att den sannolikt ligger en bra bit över 
den naturliga räntan i euroområdet och förmodligen också 
något över nivån i USA.

För att ta hänsyn till andra faktorer än trendtillväxten kan 
en ansats vara att luta sig mot de resultat för USA och an-
dra länder som publicerats i (Holston, Laubach&Williams 
2016). I deras skattningar för de olika länderna kommer 
man fram till att betydelsen av övriga faktorer varierat 
under skattningsperioden men att de haft ett extra stort 
genomslag under senare år och pressat ner den naturliga 
realräntan i USA cirka en procentenhet utöver effekten av 
fallande trendtillväxt. För euroområdets del skattas denna 
effekt till närmare två procentenheter medan effekten för 
Storbritannien och Kanada är avsevärt mindre. 

Om vi tar ett vägt genomsnitt av dessa skattningar av 
effekten av övriga faktorer på den naturliga räntan som en 
proxy för globala effekter på den svenska jämviktsräntan 
och adderar effekten av trendtillväxten i Sverige får vi 
följande resultat. Den naturliga realräntan i Sverige har 
fallit från knappt tre procent för cirka ett decennium sedan 
till knappt en procent idag. Den ligger idag relativt nära 
USA men i storleksordningen 1,5 procentenheter högre än 
i eurooområdet.

Potentiell tillväxt
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Det finns också ytterligare en faktor som kan spela roll 
för realräntan i en ekonomi som den svenska och det är 
eventuella effekter på växelkursen av realränteskillnader 
mot omvärlden. För en liten, öppen ekonomi är avvägning-
en ränta – växelkurs mycket viktigare för penningpolitiken 
än för stora ekonomier som USA eller euroområdet. Om 
det finns en koppling mellan realränteskillnader och reala 
växelkurser kan en högre realränta i Sverige än i omvärl-
den tendera att driva upp kronkursen och därmed bromsa 
in tillväxten via effekten på den konkurrensutsatta sektorn.

 Det kan betyda att den reala jämviktsräntan är lägre om 
vi tar hänsyn till växelkurseffekten än om vi enbart fokuse-
rar på hur trendtillväxten i den svenska ekonomin påverkar 
samt på de omvärldsfaktorer som har betydelse för de 
globala jämviktsräntorna. Men om realräntan sätts på en 
nivå som är för låg i förhållande till inhemska faktorer kan 
det bidra till för hög kredittillväxt och en skulduppbyggnad 
som inte är långsiktigt hållbar. Förhållandet är likartat för 
tillväxtekonomierna som har betydligt högre trendtillväxt 
än OECD-länderna och därmed högre naturliga räntor.

Realräntor i tillväxtländerna har dragits med ner

Trendtillväxten mattas av även i en rad tillväxtekonomier. 
Kina går i spetsen för denna utveckling med en kraftig de-
mografisk omsvängning och svagare produktivitetstillväxt. 
Även om det finns exempel på motsatsen, till exempel 
Indien, så räcker det förmodligen inte till för att hålla po-
tentiell tillväxt uppe i utvecklingsekonomierna som grupp. 
Därmed kan man nog räkna med liknande effekter på den 
naturliga realräntan i dessa ekonomier som vi ser i USA, 
Västeuropa och Japan. Men nivån på de naturliga realrän-
torna i tillväxtekonomierna kommer sannolikt att fortsätta 
att ligga betydligt högre än i de utvecklade ekonomierna.

Det är långt ifrån säkert att gapet i naturliga realrän-
tor mellan dessa två grupper av ekonomier kommer att 
motsvaras av samma gap i faktiska realräntor. Tvärtom 
är det relativt troligt att de faktiska realräntorna i tillväx-
tekonomierna i viss mån hålls nere av låga realräntor i 
OECD-området. Det bäddar för goda förutsättningar för 
inhemsk efterfrågan men kan också leda till för snabb 
skulduppbyggnad med åtföljande risker för framtida finan-
siella problem. 

Ett persistent realräntegap kan också tendera att driva 
upp tillväxtekonomiernas reala växelkurser såvida det inte 
motverkas av restriktioner på kapitalflödena eller av va-
lutainterventioner. Om de reala växelkurserna tillåts stiga 
kan ett scenario med stark inhemsk tillväxt komma att gå 
hand i hand med svagare bidrag från utrikeshandeln. Men 
om realräntorna hålls nere för att motverka en växelkurs-
förstärkning riskerar skulderna att stiga i en takt som inte 
är långsiktigt hållbar. 

Denna svåra balansgång har vi sett i många tillväxteko-
nomier. När den misslyckas blir följden ofta ett dramatiskt 
krisförlopp såsom exempelvis vid den så kallade Asienkri-
sen åren 1997-98.

Hur kan fallet i trendtillväxt förklaras?

I debatten kring orsakerna till den låga tillväxten finns två 
huvudlinjer. Den ena fokuserar på faktorer som mer eller 
mindre permanent sänkt tillväxten i efterfrågan på varor 
och tjänster. Den andra lyfter fram förändringar på utbuds-
sidan som tenderat att minska förmågan att höja produk-
tionen och därmed lett till att tillväxttrenderna böjt av.

Förändringar på efterfrågesidan

Den amerikanske ekonomen Lawrence H. Summers 
återlanserade för några år sedan begreppet sekulär stag-
nation. Teorin om sekulär stagnation fördes fram redan 
på 1930-talet av Alvin Hansen och hans tes var att USA 
skulle drabbas av en långvarig period av svag utveckling, 
som inte var av cyklisk karaktär utan hängde samman 
med begränsade investeringsmöjligheter och svag demo-
grafi. Summers har tagit upp denna tråd på nytt och menar 
att en rad faktorer samverkat och resulterat i en svagare 
global efterfrågeutveckling, som troligtvis är mer beståen-
de. Det rör sig enligt denna tes inte om ett konjunkturfe-
nomen utan avmattningen i efterfrågan är en följd av mer 
djupgående förändringar i världsekonomin. 

Tendensen till bestående svagare efterfrågan kan 
förklaras av att olika faktorer har höjt sparbenägenheten i 
många ekonomier samtidigt som investeringsbenägenhe-
ten pressats ned. Resultatet har blivit ett sparandeöver-
skott som medfört att många ekonomier varaktigt hamnat 
i ett tillstånd av för lågt kapacitetsutnyttjande och låg infla-
tion. Sparandeöverskottet innebär att det krävs en lägre 
realränta än tidigare för att balansera upp investeringarna 
och sänka sparandet.

Bland faktorer som höjt sparbenägenheten nämns ofta 
den demografiska utvecklingen, till exempel växande an-
delar av befolkningen där sparandet ligger högt på grund 
av att man förbereder sig för en kommande pensionering. 
Om effekten av höjd sparbenägenhet blir att realräntan 
faller krävs det dessutom ett ännu högre sparande för att 
man ska nå sina sparmål. En annan faktor som tenderat 
att höja sparbenägenheten är en förändrad inkomstför-
delning med växande inkomstklyftor. En större andel av 
nationalinkomsten går idag till högre inkomstskikt, där 
hushållens sparbenägenhet tenderar att vara större än för 
grupper med lägre inkomster. 

Den svagare utvecklingen av investeringsefterfrågan 
kan förklaras bland annat av en långsammare befolknings-
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utveckling som i sig tenderar att sänka tillväxten. Med 
lägre tillväxttal behöver investeringskvoten inte vara lika 
hög. Det finns alltså en återkoppling mellan tendensen till 
fallande tillväxt och en svagare investeringsefterfrågan. 
En lägre takt i den teknologiska utvecklingen brukar också 
lyftas fram som en förklaring till den svagare investerings-
aktiviteten. Annorlunda uttryckt ter sig investeringsmöj-
ligheterna inte lika goda som tidigare. Andra faktorer är 
olika varaktiga effekter av finanskrisen, såsom att olika 
regleringar minskar riskaptiteten hos banker och andra 
finansiella intermediärer. En del av dessa förändringar 
samspelar också med den demografiska utvecklingen mot 
allt äldre befolkningar och leder till ökad efterfrågan på 
säkra tillgångar snarare än riskfyllda investeringar.

De som lutar åt att det främst är faktorer på efterfrå-
gesidan som förklarar den svagare tillväxten landar ofta 
i slutsatsen att kapacitetsutnyttjandet är för lågt och att 
det enda effektiva sättet att komma ur det är att använda 
finanspolitiska stimulanser, eftersom penningpolitiken blivit 
alltmer verkningslös i takt med att jämviktsrealräntan fallit. 
Ett problem i sammanhanget är nämligen att den låga 
inflationen, i kombination med att räntorna ligger nära noll, 
gör det svårt för centralbankerna att få ner realräntan till-
räckligt mycket. Därmed har penningpolitiken svårt att ha 
samma verkningsgrad som tidigare, när realräntan kunde 
sänkas tillräckligt mycket för att stimulera ekonomin. Hy-
potesen att många ekonomier drabbats av sekulär stag-
nation har därför lett till ett förnyat fokus på finanspolitiken 
som ett sätt att lyfta efterfrågan och kapacitetsutnyttjande.

Förändringar på utbudssidan

De svagare tillväxttrenderna kan också förklaras utifrån 
ekonomins utbudssida. Enkelt uttryckt är bruttonational-
produkten lika med antal arbetade timmar multiplicerat 
med produktion (BNP) per timme. Ekonomins potentiella 
tillväxt bestäms därför av trendtillväxten i arbetade timmar 
respektive arbetsproduktivitet. 

Långsammare ökning av utbudet på arbetskraft

Vad gäller antalet arbetade timmar spelar demografin en 
stor roll. Utvecklingen av antalet personer i arbetsföra åld-
rar är en avgörande faktor som i många länder förklarar en 
stor del av de svagare tillväxttrenderna. Japan är kanske 
det främsta exemplet men även Tyskland och Italien, d v s 
tre av medlemmarna i G7, har idag krympande befolkning-
ar i arbetsföra åldrar. USA är inte där än och kommer inte 
dit inom överskådlig tid om man ska tro på befolknings-
prognoserna. Men på kort tid har pensioneringarna ökat 
snabbt i och med att babyboomers, d v s de stora kullarna 
som föddes åren 1946 till 1951, nått pensionsåldern. Det 
har gjort att arbetskraftsdeltagandet fallit snabbt. Även 

om andra faktorer, exempelvis läget på arbetsmarknaden, 
också kan förklara att färre står till arbetsmarknadens för-
fogande så kan den största delen av nedgången förklaras 
av att babyboomers passerat pensionsstrecket de senaste 
åren. Arbetskraftsdeltagandet i USA, för såväl män som 
kvinnor, började faktiskt falla redan flera år innan krisen.

Blickar man framåt talar de demografiska prognoserna 
för en mycket svag utveckling av befolkningen i arbetsföra 
åldrar i de flesta OECD-länder. Även om det finns en viss 
potential för att arbetskraftsdeltagandet ökar något när 
läget på arbetsmarknaden förbättras så är utrymmet väl-
digt begränsat. Det talar för att denna viktiga komponent 
i den potentiella tillväxten förblir betydligt lägre än tidigare 
decennier, när många ekonomier haft en demografisk 
medvind.

Effekten av krympande eller långsammare växande 
befolkningar i arbetsföra åldrar kan motverkas dels av höjd 
förvärvsfrekvens till exempel för kvinnor, så som skett i 
Japan, eller genom att fler skjuter upp sin pensionering, 
såsom vi kan observera i många länder. Ändå är det så 
att utbudet av arbetskraft ökar betydligt långsammare idag 
i många OECD-länder. Men det är inte bara utvecklade 
länder som drabbats av detta fenomen utan exempelvis 
också Kina, där tillväxtpotentialen redan hålls tillbaka av 
en svag demografisk utveckling.

En annan aspekt på arbetskraftens utveckling är human-
kapitalet. Ju högre humankapital arbetskraften besitter 
desto mer produktion kan den åstadkomma per arbets-
timme. Denna faktor bedöms ha haft en positiv utveckling 
under förra seklet i och med att genomsnittligt antal skolår 
som arbetskraften har genomgått stadigt har stigit i takt 
med att fler och fler gått vidare till högre utbildningar. De 
senaste decennierna har det dock skett en viss utplaning, 
speciellt i länder som USA. Kombinationen av privat 
finansiering av högre utbildningar och stigande kostnader 
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i utbildningen har lett till en utplaning av antalet universi-
tetsstuderande. Tillväxtbidraget från växande humankapi-
tal kan därmed förmodas vara lägre idag än om man går 
tillbaka flera decennier i tiden. I USA bedöms denna faktor 
ha bidragit positivt med cirka 0.5 procentenheter per år till 
produktivitetstillväxten (Bosler m fl, 2016). För de kom-
mande 7 till 10 åren är bedömningen i denna rapport att 
tillväxtbidraget per år sjunker till 0.1 – 0.25 procentenhet. I 
det medelfristiga perspektivet kan bidraget till och med bli 
negativt om arbetskraftsdeltagandet för lågutbildade skulle 
stiga till de nivåer som gällde innan recessionen.

Detta förhållande gäller naturligtvis inte i många utveck-
lingsländer, där situationen är den motsatta. Med stigande 
antal år i utbildning växer humankapitalet och utgör ett 
positivt bidrag till den totala tillväxten.

Fallande produktivitetstillväxt

Många OECD-länder uppvisar samtidigt allt svagare 
produktivitetsutveckling. Det kan tyckas märkligt mot 
bakgrund av den snabba tekniska utvecklingen vad gäller 
exempelvis informations- och kommunikationsteknologi. 
Men vi har redan flera decennier bakom oss där intåget 
av datorer, processorer och robotar på arbetsplatserna 
medförde en snabb produktivitetstillväxt. Under dessa 
decennier hade vi också en snabb globalisering där 
snabbt växande handel underlättade ökad internationell 
specialisering. 

Men vi ser redan hur utrikeshandeln nu växer betydligt 
långsammare relativt BNP än under de senaste decen-
nierna. Teknikutvecklingen bidrog i sig till att möjliggöra en 
del av detta tillsammans med ett stort skift i riktning mot 
marknadsekonomi i betydande delar av världsekonomin. 
Kanske vi redan skördat de lågt hängande frukterna av 
denna utveckling?

Ser man till produktivitetsutvecklingen i USA utgör den 
långsammare tillväxten under senare år egentligen bara 
en återgång till de måttliga tillväxtsiffror som rådde innan 
produktivitetstillväxten tog ett språng uppåt på 1990-talet i 
kölvattnet av globalisering och teknikutveckling. Mysteriet 
är kanske inte dagens låga produktivitetstillväxt utan sna-
rare hur den kunde vara så hög under några decennier.

I euroområdet kom nedgången i produktivitetstillväxt 
betydligt tidigare än i USA, som nedanstående bild visar. 
Det är också stora skillnader mellan olika ekonomier. 
Tysklands produktivitetstillväxt har legat över snittet för 
euroområdet medan Italien har utmärkt sig genom att ha 
negativ produktivitetstillväxt ända sedan början av detta 
sekel. Det betyder att för konstant insats av arbetskraft 
och kapital har produktionsresultatet blivit allt lägre år efter 
år.

Sverige utmärkte sig under en följd av år radikalt åt 
andra hållet med ett som sträckte sig över ett och ett halvt 
decennium från tiden efter den svenska finanskrisen i 
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början av 1990-talet fram till den globala finanskrisens 
inledning. Tidsmässigt sammanföll detta produktivitetsmi-
rakel ganska väl med produktivitetslyftet i USA. En viktig 
gemensam faktor var införandet av ny teknologi, något 
som inte gick lika snabbt eller gav lika stora effekter i 
euroområdet. 

Det fanns också ett antal Sverigespecifika faktorer som 
bidrog till att höja produktiviteten radikalt. Under 1980-talet 
genomfördes en rad avregleringar som förbättrade inte 
minst kapitalmarknadens funktionssätt. Exempelvis styrs 
allokeringen av krediter inte längre av regleringar. Idag har 
Sverige också en riskkapitalmarknad som relativt eko-
nomins storlek kan mäta sig med de främsta. I början av 
1990-talet kom den stora skattereformen som bland annat 
bidrog till att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. 

Resultatet av dessa stora förändringar skymdes under 
några år av finanskrisen men har sannolikt varit viktiga 
bidragande faktorer sedan dess. Finanskrisen i sig resulte-
rade i att många svenska företag fick utländska ägare och 
att riskkapitalbolag etablerades som viktiga aktörer, något 
som kan ha bidragit till en omstrukturering och effektivise-
ring av många företag. 

Demografiska effekter på produktivitetstillväxten

Produktivitetstillväxt förklaras inte bara av teknikutveckling 
eller mera effektiv arbetsfördelning och organisation utan 
verkar också hänga ihop med demografiska faktorer enligt 
nya forskningsrön. I en studie av produktivitetsutveckling-
en i delstaterna i USA har en forskargrupp hittat intressan-
ta samband med befolkningsstrukturerna. Den allt äldre 
befolkningen är ett nationellt fenomen i USA men tillväxten 
i de högre åldrarna är olika snabb i olika delstater. Ef-
tersom många andra produktivitetspåverkande faktorer, 
exempelvis institutioner samt ekonomiska strukturer och 
allmän ekonomisk utveckling påverkar delstaterna på 

relativt likartat sätt ger denna studie en intressant inblick i 
hur skillnaderna i demografi kan påverka produktivitetstill-
växten. 

Resultaten av denna studie är slående. En åldrande be-
folkning i USA förklarar en betydande del av den fallande 
BNP-tillväxten. Mest uppseendeväckande är kanske att 
hela två tredjedelar av demografieffekten sker via fallande 
produktivitetstillväxt och bara en tredjedel via svagare 
tillväxt i utbudet på arbetskraft. Exakt varför demografief-
fekten på produktiviteten är så stor förklaras inte i studien. 

En möjlig förklaring kan vara att ju högre upp i åldrar-
na människor befinner sig desto större är efterfrågan på 
tjänster relativt varor. För många kategorier tjänster, speci-
ellt personliga tjänster, är det svårare än för varor att höja 
effektiviteten i produktionen. Det kan eventuellt förklara 
varför det finns en produktivitetseffekt av större andel äldre 
i befolkningen. Rent allmänt gäller också att med stigande 
inkomster ökar andelen tjänster i konsumtionskorgen. Det 
betyder att med stigande BNP och tjänstekonsumtion och 
fallande andel varuproduktion blir det svårare att hålla 
uppe den genomsnittliga produktivitetstillväxten.

Om man korrigerar produktivitetsdata för USA för änd-
ringar i olika sektorers vikt i BNP visar det sig emellertid 
att nedgången i produktivitetstillväxt inte kan förklaras av 
förskjutningar i olika sektorers vikt i ekonomin. Avmatt-
ningen har skett på bred front. Den del av ekonomin som 
uppvisade ett mycket starkt uppsving i produktivitetstillväxt 
på 1990-talet, nämligen industriproduktion av varaktiga 
varor, har också haft en brant avmattning i produktivitets-
tillväxt till nära noll det senaste decenniet. Det kan kanske 
förklaras av att automatisering, robotisering och effektivare 
logistik gjorde sitt intåg i denna del av ekonomin för cirka 
tre decennier sedan och att det gick relativt snabbt att 
implementera de möjligheter till produktivitetsförbättringar 
som den nya tekniken redan då började erbjuda.
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Dynamiken är inte längre vad den varit

Det finns redan tecken på att dynamiken i USA’s ekonomi 
avtagit. På 1980- och 1990-talet svarade ett litet antal små 
företag för en oproportionerligt stor andel av sysselsätt-
ningstillväxten i USA. På så vis hjälpte arbetsmarknaden 
till att förflytta resurser till dynamiska delar av ekonomin. 
Men det senaste decenniet tillbaka har andelen nystartade 
företag sjunkit från cirka 12 procent av antalet företag på 
1980-talet till bara 8 procent (White House Annual Econo-
mic Report 2016) Andelen sysselsatta i dessa företag har 
halverats under samma period. 

Forskarna famlar i mörkret efter en förklaring men vissa 
tror att det kan ha att göra med att ökade regleringar i 
finanssektorn har hållit tillbaka tillgången på krediter för 
småföretag och höjt deras finansieringskostnader relativt 
stora företag. Studier på mikrodata för företag verkar 
bekräfta denna teori (Siemer, 2014). Rotationen på företag 
har minskat generellt. Det är inte bara andelen nystartade 
företag som fallit trendmässig utan det har även andelen 

nedlagda företag gjort. En liknande observation har gjorts 
beträffande Storbritannien där den låga produktivitetstill-
växten betraktats som något av en gåta. Där har andelen 
nystartade respektive nedlagda företag, i likhet med USA, 
minskat trendmässigt (Broadbent, 2012).

Effekten av att antalet nystartade företag minskar är 
att en allt större andel av jobbtillväxten sker i etablerade 
företag, som kanske inte är lika dynamiska. Inte ens tek-
nologisektorn uppvisar samma dynamik som tidigare. En 
studie på MIT (Guzman&Stern, 2016) fann nyligen att det 
fortfarande startades många nya högteknologiska företag 
men att de inte är lika duktiga längre på att utvecklas till 
framgångsrika storföretag. 

Parallellt med dessa fenomen har omsättningen på ar-
betskraft stannat på en lägre nivå än i tidigare högkonjunk-
turer. Det är oklart varför men detta fenomen kan också 
ha inverkat negativt på dynamik och produktivitetstillväxt i 
företagen.

Produktivitetsavmattningen – tillfällig eller bestående?

I konjunkturavmattningar brukar produktivitetstillväxten 
falla dramatiskt för att sedan återhämtas med en allmän 
ekonomisk återhämtning. Därför menar vissa att det är 
för tidigt att säga att den svagare produktivitetstillväxten i 
USA är ett tecken på ett mera permanent skift. Mot detta 
argument kan anföras att USA redan ligger ganska nära 
fullt kapacitetsutnyttjande enligt många mått och att om 
produktivitetsavmattningen var cyklisk borde vi redan ha 
sett en återhämtning.

Huruvida den svagare produktivitetstillväxten i många 
länder kommer att bestå är hett omdebatterat. Robert 
Gordon, en ledande tillväxtforskare, har exempelvis 
ifrågasatt om dagens tekniska landvinningar kan mäta 
sig med de stora uppfinningar som banade väg för det 
moderna industrisamhället – ångmaskinen, elmotorn 
och halvledartekniken (Robert Gordon, 2016). Det finns 
samtidigt en betydande optimism kring dagens nya teknik 
att den ska kunna medföra betydande produktivitetslyft 
inom sektorer som tidigare varit svåra att rationalisera, till 
exempel persontransporter och sjukvård, och leda till ny 
våg av snabb produktivitetstillväxt liknande de som följde 
på tidigare sekels stora uppfinningar. För en bred genom-
gång av den nya teknologins möjligheter se exempelvis 
(Brynjolfsson&McAfee, 2014)

Men det finnas också betydande icke-teknologiska tren-
der som går i motsatt riktning, till exempel att takten i glo-
baliseringen mattats av och kanske också att det politiska 
systemet går i riktning mot mer regleringar snarare än de 
avregleringar som präglade de decennier då produktivite-
ten tog fart på nytt. Det kan ha skadat dynamiken i nä-
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ringslivet samt på kapitalmarknaden. Produktivitetstillväxt 
har inte bara med ny teknik att göra utan bestäms i hög 
grad av ekonomins förmåga att allokera, och allokera om, 
resurser till de områden där de bidrar mest till produktio-
nen. Där spelar väl fungerande marknader och konkurrens 
mellan olika organisationsformer en viktig roll.

En forskarduo vid New York Fed har utvecklat en statis-
tisk metod för att tidigt upptäcka strukturella skift i pro-
duktivitetstillväxten (Kahn & Rich, 2006). Den uppdateras 
löpande i takt med att nya data kommer in och indikerar 
för närvarande hög sannolikhet för att det inte har inträffat 
ett skift från låg produktivitetstillväxt tillbaka till hög. Emel-
lertid har denna typ av analys sannolikt inte så stor bäring 
på den lite längre sikten. Det kan fortfarande vara så att 
produktiviteten tar fart längre fram i tiden.

Samspel mellan utbuds- och efterfrågesidan

Det kan vara svårt att avgöra om förklaringarna till fallande 
tillväxttrender huvudsakligen går att finna på ekonomins 
efterfrågesida eller på dess utbudssida. Vissa faktorer, 
till exempel demografin, tenderar att påverka både utbud 
och efterfrågan. Åldrande befolkningar tenderar att lyfta 
sparkvoten och minskar behovet av investeringar samti-
digt som utbudet av arbetskraft och produktivitetstillväx-
ten påverkas negativt. Ekonomisk-politiska förändringar 
såsom ett ökat inslag av regleringar kan påverka såväl 
investeringsefterfrågan som produktivitetstillväxt negativt.

Dessutom finns det ett samspel mellan utbud och 
efterfrågan. Om trendtillväxten accelererar, såsom skett i 
många utvecklingsländer, ökar behovet av investeringar 
för att tillväxten ska kunna fortsätta ligga på höga nivåer. 
Det medverkar till höjd efterfrågan och om inte sparkvoten 
samtidigt stiger krävs det högre realräntor för att ekonomin 
ska balansera. Det omvända gäller också. Lägre tillväxtt-
rend för BNP gör att investeringskvoten inte behöver vara 
lika hög längre och effekten blir en svagare efterfrågan. 
Om inte sparkvoten faller och konsumtionen tar över som 
drivkraft måste realräntorna falla för att skapa jämvikt. 

Vissa analytiker lyfter också fram de negativa effekter 
på produktiviteten som en miljö med låga räntor riskerar 
att ge, exempelvis (Broadbent, 2012) som noterade att 
de låga räntorna gett bankerna större möjlighet att hålla 
svaga företag vid liv. Det kan innebära att kapital inte 
allokeras lika effektivt längre. Låga räntor kan skapa större 
utrymme för så kallade zombie-företag att överleva. Ut-
trycket zombie-företag betecknar företag som lever vidare 
trots att de är konkursmässiga – de är levande döda. 
Deras kassaflöde räcker till att betala räntorna men inte 
amorteringar. De kan inte låna mer pengar eller attrahera 
nytt kapital för att växa.  I en värld med låga realräntor 
kan fler zombies leva vidare. De tenderar att binda upp 

resurser som kunde ha bättre användning på andra håll i 
ekonomin och saktar därmed in den strukturomvandling 
som är så viktig för produktivitetstillväxten. 

Japan lyfts ibland fram som ett exempel på hur zom-
bie-företag urholkat produktivitetstillväxten. En japansk 
studie baserad på mikrodata (Ahearne&Shinada, 2005) 
fann att branscher med hög koncentration av zombieföre-
tag karaktäriserades av låg produktivitetstillväxt. Dessut-
om fann man den perversa effekten att företag med högre 
produktivitetstillväxt tappade marknadsandelar till de 
svagare företagen, som hölls under armarna av bankerna 
med hjälp av nya krediter trots att man inte ens kunde 
betala tillbaka sina gamla lån. Därmed blev aggregerad 
produktivitetstillväxt ännu lägre än om resurserna hade 
allokerats om till mer produktiva företag.

Det kan alltså vara svårt att avgöra vad som kommer 
först - hönan eller ägget. Men spelar det någon roll? 
Effekten på tillväxten kan bli densamma oavsett om den 
kommer från efterfråge- eller utbudssidan. Slutsatsen för 
jämviktsrealräntorna blir också densamma. I en värld med 
lägre trendtillväxt blir jämviktsrealräntorna lägre oavsett 
om tillväxtnedgången förklaras av utbuds- eller efterfråge-
faktorer. 

Policyslutsatserna däremot skiljer sig. I en värld som 
drabbats av ”sekulär stagnation” på grund av bristande 
efterfrågan finns det lediga resurser. Dessa kan exempel-
vis mobiliseras med hjälp av att finanspolitiken motverkar 
effekterna av för högt privat sparande och för låga privata 
investeringar. Receptet blir då att finansiera offentliga 
investeringar med ökad upplåning.

I en värld där utbudssidan försvagats trendmässigt till 
följd av svagare demografi och produktivitet är resurs-
utnyttjandet idag inte nödvändigtvis för lågt. Det är till 
exempel vad (Holston, Laubach & Williams 2016) kommer 
fram till i sin studie. Såväl USA som Storbritannien har 
enligt deras metodologi redan nått sin potentiella BNP och 
ytterligare stimulanser skulle därmed inte leda till varak-
tigt högre tillväxt utan snarare till högre inflation och/eller 
bubblor för finansiella eller reala tillgångar. Om tillväxten 
ska kunna höjas varaktigt i dessa ekonomier måste den 
ekonomiska politiken fokuseras på utbudssidan med 
åtgärder som stimulerar utbudet av arbetskraft och främjar 
produktivitetstillväxten.

Övriga förklaringar till fallet i den naturliga 
realräntan

Som (Holston, Laubach & Williams, 2016) visar kan en 
betydande de av det senaste decenniets fall i den natur-
liga realräntan hänföras till en nedgång i trendtillväxten. 
Men studien visar också en ökande effekt de senaste åren 
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från övriga faktorer som påverkar den naturliga räntan. 
Det finns en omfattande diskussion kring fallet i globala 
realräntor som tar upp skiftande aspekter, alltifrån kvardrö-
jande effekter av finanskrisen på finansmarknader och på 
ekonomiska aktörers beteenden till demografiska effekter 
på sparandet. Här korsas förklaringarna som fokuserar 
på utbudssidan med en del av de faktorer som lyfts fram i 
hypotesen om sekulär stagnation.

En aktuell översikt av de ”sekulära” drivkrafterna bakom 
det långsiktiga fallet i de globala realräntorna på statso-
bligationer (Rachel & Smith 2015) lyfter fram två huvud-
förklaringar – den globala trendtillväxten å ena sidan och 
globala förändringar i sparande respektive investeringar å 
den andra. Som visats ovan är dessa båda huvudförkla-
ringar i viss mån överlappande och/eller sammanflätade 
med varandra och har i delvis samma drivkrafter, exem-
pelvis demografin. Tillväxtens effekter på den naturliga 
realräntan är den viktigaste faktorn i många av de studier 
som citerats ovan exempelvis (Holston, Laubach & Willi-
ams, 2016). Men i dessa studier finner man alltså också 
att betydelsen av övriga faktorer tycks ha ökat de senaste 
åren och bidragit till att pressa ner den naturliga realräntan 
utöver vad som kan förklaras av fallande trendtillväxt.

I kategorin övriga förklaringsfaktorer lyfter många 
bedömare fram olika aspekter på mer eller mindre varak-
tiga förändringar i sparande- respektive investeringsbe-
nägenheten i många ekonomier och även globalt. Vissa 
ekonomier, såsom Japan och delar av Europa, har utgjort 
tätklungan i dessa förändringar medan USA har släpat 
efter. Men vi ser också liknande mönster i många utveck-
lingsekonomier, exempelvis Kina. Det vore fel att säga att 
det är en plötslig och samtidig utveckling som drivit ner de 
globala realräntorna. Det verkar snarare vara fallet att fler 
och fler ekonomier det senaste decenniet drabbats av en 
likartad utveckling som Japan gick igenom redan för 15 
till 20 år sedan och att den sammanlagda globala effekten 
därmed har tilltagit.

Sekulära trender i efterfrågan på sparande

Tre olika trender brukar framhållas som de viktigaste för-
klaringarna till en sekulär, i motsats till tillfällig eller cyklisk, 
uppgång i det önskade sparandet i världen. Det handlar 
om trender i demografi, inkomstfördelning respektive 
sparandeöverskott i tillväxtekonomier.

Den första trenden är demografisk. Den förväntade livs-
längden stiger i de flesta ekonomier och medför stigande 
sparbenägenhet under en lång period. I prognoserna fram 
till år 2050 ligger en kraftig ökning i andelen pensionärer i 
världen. När en befolkning går från en låg genomsnittsål-
der till en hög kommer under en lång period en växande 
andel av befolkningen att befinna sig i åldrar där man 

sparar för sin pension samtidigt som en krympande andel 
är i åldrar där man lånar för att finansiera sin konsumtion.

I en av de första studierna av demografins effekter på 
sparande och investeringar (Häggström, Kinnwall m fl, 
1998) visas hur befolkningsandelar i olika åldersgrupper 
har en stor inverkan på såväl sparande som investeringar. 
I ekonomier där andelen unga stiger minskar sparbenä-
genheten samtidigt som efterfrågan på investeringar ökar 
och vice versa. Demografiska skillnader mellan länder kan 
således bidra till att förklara varför underskott eller över-
skott i bytesbalanser kan uppstå, oberoende av konkur-
renskraft eller relativt läge i konjunkturcykeln. 

Men trendmässiga förändringar i sparande- respektive 
investeringsefterfrågan är också drivkrafter bakom föränd-
ringar i jämviktsrealräntan. I avsaknad av kapitalflöden 
över gränserna borde sådana olikheter i sparande- och 
investeringsefterfrågan yttra sig i olika nivåer på realrän-
torna, med höga realräntor i länder med sparandeunder-
skott och låga realräntor i länder med sparandeöverskott. 
Internationella kapitalflöden tenderar emellertid att ut-
jämna en del av dessa skillnader men samtidigt bidra till 
effekter på de reala växelkurserna. När den demografiska 
utvecklingen drar åt samma håll i många stora ekonomier 
kan resultatet alltså bli ett bestående fall i de globala 
realräntorna.

Den andra trenden gäller ekonomiernas inkomstfördel-
ning. Trendmässiga förskjutningar i sparbenägenheten 
kan drivas av förändringar i inkomstfördelningen. Många 
studier har dokumenterat att hushåll i låga inkomstskikt 
tenderar att konsumera en större del av sin disponibla in-
komst och spara en mindre andel medan sparbenägenhe-
ten kan vara betydligt högre i höga inkomstskikt. En ökad 
ojämlikhet i fördelningen av inkomster mellan hushåll kan 
alltså driva ner den totala sparbenägenheten i ekonomin 
och således bidra till lägre realräntor.

Andel 65+ (FN:s befolkningsprognos)

Västeuropa

USA
Kinaan

de
l 6

5+
, p

ro
ce

nt
 a

v 
be

fo
lk

ni
ng

en

0

5

10

15

20

25

30

35

1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100
Källa: Macrobond



15

Inkomstfördelningen har blivit mer ojämn i de flesta 
länder det senaste årtiondet. Ökad ojämlikhet kan därmed 
sägas vara en global trend - även om skillnaden mellan 
rika och fattiga länder faktiskt har minskat dramatiskt, 
vilket ofta tenderar att glömmas bort i sammanhanget. Att 
inkomstskillnaderna i Kina har ökat snabbt har haft större 
betydelse för den globala sparbenägenheten än att exem-
pelvis inkomstgapet mellan USA och Kina har minskat. 

I många av dagens länder med snabba inkomstökningar 
och växande inkomstklyftor är ett högt privat sparande en 
nödvändighet efter som offentligt finansierade pensions-
system endast täcker en väldigt liten del av förväntade 
inkomstbortfall vid pensionering. Denna tendens ser vi 
också i allt större utsträckning i många utvecklade länder 
där dagens offentliga pensionssystem inte är hållbara i 
längden. Insikten om detta förhållande har fått många 
hushåll att öka sitt pensionssparande.

Den tredje trenden är de stora sparandeöverskotten i 
tillväxtekonomierna. Detta fenomen har, som just berörts, 
delvis sin grund i förändrade inkomstfördelningar och star-
ka incitament till privat pensionssparande. Men växande 
bytesbalansöverskott i tillväxtländerna är också en följd av 
att många av dessa länder, exempelvis Kina, valt att försö-
ka att motverka ett apprecieringstryck på valutan på olika 
sätt. Det har både skett genom restriktioner på kapitalflö-
dena och genom interventioner på valutamarknaden.

 Stödköp av utländska valutor i syfte att hålla den egna 
valutan tillbaka har resulterat i en betydande uppbyggnad 
av valutareserver i dessa länder och en motsvarande 
ökning av deras innehav av utländska värdepapper, före-
trädesvis i de stora världsvalutorna. En stor del av dessa 
placeringar har gått in i räntebärande tillgångar, företrä-
desvis statspapper. 

Hypotesen om det globala sparandeöverskottet ”the 
global savings glut” (Bernanke, 2005, 2007 och 2011) 
lanserades redan innan många började fundera på real-

räntornas utveckling. Den handlar i stor utsträckning om 
att sparandet i tillväxtekonomierna varit ”för högt” relativt 
investeringarna. Till att börja med sågs detta fenomen 
framför allt som en del av förklaringen till de stora globa-
la obalanserna vad gäller bytesbalanser men fokus har 
alltmer skiftat till att se denna utveckling som en drivkraft 
för de globala realräntorna. Ben Bernanke lyfte också fram 
den som ett sätt att förklara varför de amerikanska obliga-
tionsräntorna steg överraskande lite under åren 2005 till 
2007 trots relativt dramatiska korträntehöjningar.

Det är inte bara en allmän uppgång i sparbenägenheten 
som kan driva fram en nedgång i globala realräntor. En 
förskjutning i efterfrågan på finansiella tillgångar i riktning 
över till mer eller mindre riskfria tillgångar, framför allt olika 
typer av ränteplaceringar, och bort från mera riskfyllda 
placeringar, exempelvis aktier, kan också ha bidragit till 
lägre naturlig realränta. 

I en färsk forskningsrapport visas (Hall, 2016) att hete-
rogenitet bland finansiella aktörer kan påverka realräntan. 
Heterogeniteten avser i detta resonemang vilken attityd 
till risk olika aktörer har och hur pessimistiska eller opti-
mistiska de är om framtiden. I de flesta makroekonomiska 
modeller bortser man från att aktörer är olika. En vanlig 
förenkling är att istället basera modellerna på hur ett repre-
sentativt hushåll antas bete sig. På senare tid har emel-
lertid betydelsen av heterogenitet mellan olika kategorier 
av hushåll eller andra typer av aktörer uppmärksammats. 
I (Hall 2016) analyseras effekterna av att olika aktörer 
har större eller mindre grad av riskaversion eller olika syn 
på framtida ekonomiska risker. I en sådan värld pressas 
realräntan ner om andelen aktörer med högre riskaversion 
och/eller mer pessimistisk syn på framtiden ökar. 

Detta resultat kopplar (Hall 2016) ihop med den be-
skrivning av utvecklingen av utbud och efterfrågan på 
amerikanska obligationer och aktier som illustrerades 
ovan (Bernanke m fl 2011). En ökad andel aktörer med 
låg riskaversion globalt skulle alltså vara konsistent med 
observationen att utländska aktörer har ökat sina innehav 
av amerikanska obligationer mer än av aktier och av att 
de tenderar att hålla större andelar av riskfria amerikanska 
tillgångar, såsom statsobligationer. Detta i sin tur är, enligt 
denna teori, en förklaring till fallet i den naturliga realrän-
tan. Denna modellansats kan också förklara variationer 
i den så kallade riskpremien på aktier (mer om detta 
nedan).

I en värld där länder som Kina, med relativt sett högre 
riskaversion och högre benägenhet att hålla räntebärande 
tillgångar, växer snabbare än länder med högre riskbenä-
genhet, som USA, kan realräntan komma att falla ytterliga-
re eller åtminstone inte återvända till de historiska nivåer vi 
var vana vid.
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Sekulära trender i investeringsefterfrågan

Även investeringsefterfrågan påverkas av flera globala 
trender. Bland dessa brukar man framhålla fallande priser 
på investeringsvaror, fallet i offentliga investeringar relativt 
BNP och ett ökat gap mellan de kapitalkostnader som 
företag beaktar i sina investeringskalkyler och den riskfria 
räntan.

Priserna på investeringsvaror har fallit stadigt relativt 
priserna på konsumtionsvaror. Detta resulterar i ett skift 
neråt i investeringsefterfrågan även om själva priseffekten 
i sig kan stimulera till högre investeringar.

Fallet i offentliga investeringar avspeglar både ett skift 
i väljarnas preferenser och att andra utgiftsområden 
tenderat att tränga ut investeringarna ur de offentliga 
budgetarna. Återkommande budgetkriser i en rad länder 
har också tenderat att gå ut över den offentlig sektorns 
investeringsefterfrågan. Här kan vi i sen tid notera en viss 
omsvängning i synen på såväl budgetunderskott som 
offentliga investeringar som eventuellt kan leda till en 
uppgång i denna investeringskategori.

Kapitalkostnaderna har inte fallit lika mycket trendmäs-
sigt som de riskfria räntorna. Det kan ha att göra med den 
heterogenitet i spararnas preferenser som beskrevs ovan 
och som resulterat i större efterfrågeökning på riskfria 
placeringar än på de som är mer riskfyllda, till exempel 
investeringar i aktier eller företagsobligationer. Om risk-
premien stiger så måste, allt annat lika, den riskfria räntan 
falla för att hålla investeringsefterfrågan oförändrad.

Sammanfattning – faktorer som påverkar naturliga 
realräntan

Analyser av den vikande tillväxttrendens effekt på den 
naturliga realräntan visar (exempelvis HLW 2016) för 
USA’s del att denna faktor kan förklara merparten av fallet 
i den naturliga realräntan. Övriga faktorer svarar för ett 
bidrag på cirka 1 procentenhet i deras skattning av den 
naturliga realräntan i USA och cirka 2 procentenheter i 
euroområdet.

I den ansats som presenteras i (Rachel & Smith 2015) 
går man tillväga lite annorlunda och delar upp bidraget 
till fallet i realräntan på flera komponenter. Deras analys 
avser den långa realräntan. Det sammanlagda fallet i den 
globala realräntan rör sig om cirka 4.5 procentenheter 
under perioden 1985 till 2015. Av detta anser författarna 
att man kan ”förklara” cirka 4 procentenheter. De fördelar 
sig enligt följande diagram:
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Implikationer av fallande naturlig ränta

Att räntorna i USA, Europa och Japan varit så låga de se-
naste åren beror framför allt på den finansiella krisen och 
dess följdverkningar för de ekonomier som drabbats. Men 
vissa ekonomier har redan återvänt till de låga arbetslös-
hetstal som rådde innan krisen, till exempel USA, Japan 
och Storbritannien. Ändå är räntorna låga. Givet läget på 
arbetsmarknaden är även de svenska räntorna exceptio-
nellt låga. I USA påbörjades räntehöjningarna i december 
2015 och efter en mycket lång paus är centralbanken redo 
att höja räntan igen i december 2016. Men hur mycket 
kommer räntorna att höjas? USA’s centralbank befinner 
sig i en omprövningsfas när det gäller jämviktsräntan. Och 
om räntehöjningarna blir mindre än tidigare – hur påverkar 
det företag, hushåll och offentlig sektor?

Hur påverkas penningpolitiken av lägre naturlig 
ränta?

Knut Wicksells teori om den naturliga räntan som en 
måttstock för huruvida den förda penningpolitiken är 
åtstramande eller stimulerande är i hög grad giltig även 
i dag. Tankegången dyker upp i olika skepnader i den 
aktuella penningpolitiska debatten. Begreppet jämviktsrän-
ta används ofta synonymt med begreppet naturlig ränta i 
olika tumregler för vilken ränta en centralbank bör sätta. 
De kvantitativa modeller som centralbanker och andra 
använder lutar sig också ofta mot att ekonomin har en 
jämviktsränta som gör att ekonomin balanserar på lång 
sikt på den önskade inflationstakten.

Gapet mellan den faktiska realräntan och den naturliga 
räntan, eller jämviktsräntan, är en av hörnstenarna i den 
så kallade Taylorregeln, som ofta används för att beskriva 
hur centralbanker bedriver penningpolitik. Den vanligaste 
utgångspunkten när man applicerar denna tumregel är att 
jämviktsräntan är konstant över tiden men detta antagan-
de har på senare tid alltmer börjat ifrågasättas i och med 
att realräntefallet alltmer uppfattas som strukturellt snarare 
än cykliskt. 

En förelöpare till förändringen i synen på var jämvikts-
räntorna ligger var de överraskande låga obligationsrän-
torna i USA under perioden 2005 till 2007. Trots att den 
amerikanska centralbanken drog upp de korta räntorna 
relativt dramatiskt under denna period följde inte de 
långa räntorna med. Detta fenomen, som den dåvarande 
Fedchefen, Alan Greenspan, betraktade som en gåta, 
ett ”conundrum”, gav upphov till en livlig diskussion om 
orsakerna. Ben Bernanke, sedermera chef för centralban-
ken i USA, förde i några uppmärksammade tal (Bernanke, 
2005) fram hypotesen om ett globalt sparandeöverskott, ”a 
global savings glut”, som en förklaring till fenomenet. Han 

har senare även hävdat (Bernanke 2011) att de överras-
kande låga obligationsräntorna var en bidragande orsak till 
att bostadsprisbubblan i USA blåstes upp. I USA belånar 
hushållen sina bostäder på väldigt långa löptider, oftast 30 
år, och därmed påverkas villamarknaden inte så mycket av 
centralbankens räntehöjningar om inte de långa räntorna 
följer med. Denna episod illustrerar att även centralbanken 
i världens största ekonomi kan ha svårt att påverka de 
realräntor som är relevanta för hushåll och företag.

Trots att begreppet jämviktsräntan är så centralt för 
bedömningen av penningpolitiken är det inte speciellt 
vanligt att centralbanker publicerar sin bedömning av var 
man tror att den ligger. Det kan tyckas märkligt i en tid 
där centralbankerna gått mot ökad transparens och där 
många betonar att de penningpolitiska effekterna inte bara 
uppstår via den ränta som sätts idag utan i hög grad av 
vilka räntor som förväntas gälla framöver. 

Den amerikanska centralbanken har också gradvis gått 
mot ökad transparens. Man publicerar nu sina prognoser 
över viktiga ekonomiska variabler för den närmaste tre-
årshorisonten men också estimat på var de tros ligga i det 
långa perspektivet. Sedan år 2013 publicerar man även 
prognoser för styrräntan som sträcker sig tre år framåt och 
även en bedömning av vilken ränta som tros vara lämplig 
på lång sikt. Prognosen för var styrräntan ligger på lång 
sikt måste uppfattas som ledamöternas bedömning av var 
jämviktsräntan (eller naturliga räntan med Wicksells ter-
minologi) ligger. Synen på detta skiljer sig ganska kraftigt 
mellan olika ledamöter men tendensen i bedömningarna 
de senaste åren har varit densamma. 

I utvecklingen av dessa bedömningar kan vi se en för-
hållandevis snabb omprövning av synen på det vi kallar för 
jämviktsräntan. I mars 2013 var medianen av FOMC-leda-
möternas prognos för den långa sikten 4,0 procent och där 
låg prognosen kvar även i mars 2014. Men sedan började 
prognoserna gradvis justeras ner. I mars 2015 var progno-
sen 3,75 procent. Ett år senare justerades bedömningen 
av den långsiktiga styrräntan ner till 3,3 procent och i sep-
tember 2016 låg prognosen på 2,9 procent. Det innebär 
att det finns en consensus på Fed idag om att man bör 
sikta avsevärt lägre idag på var framtida räntor ska ligga, 
än man trodde för bara några år sedan.

Det är naturligtvis den nominella räntan som avses men 
Fed publicerar även inflationsprognoser och dessa har 
sedan början av 2012 legat spikade på 2 procent på lång 
sikt, d v s i linje med inflationsmålet. Om vi justerar styr-
ränteprognoserna för den förväntade inflationstakten får vi 
den förväntade reala styrräntan i jämvikt. Feds bedömning 
av den reala jämviktsräntan var då 2 procent i mars 2013 
men hade alltså fallit till 0.9 procent i september 2016. 
Det är en betydande nedrevidering av bedömningen av 
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en av de mest centrala räntevariablerna. Vi kan notera att 
den senaste bedömningen närmat sig skattningen av den 
naturliga realränta i den studie som nyligen publicerades 
av (Holston m fl, 2016)

Vad är det då som fått ledamöterna att revidera ner 
sin syn på den reala jämviktsräntan? Det vet vi inte men 
en rimlig gissning är att det hänger ihop med synen på 
USA-ekonomins tillväxtförmåga på sikt. I mars 2013 var 
Feds prognos (medianen), för BNP-tillväxten på lång sikt 
2,4 procent och i september 2016 hade den sjunkit till 1,9 
procent.

Fed har gradvis köpt obligationsmarknadens syn på 
realräntan

Marknadsräntorna i USA har de senaste åren legat 
konsekvent lägre än vad som vore förenligt med central-
bankens syn på framtida räntor. Det kan naturligtvis bero 
på skillnader mellan Fed och obligationsmarknadens 
aktörer i synen på konjunkturen och på möjligheten att få 
upp inflationen till målet. Detta gäller speciellt om vi ser på 
räntorna upp till några års sikt.

Men om vi tittar på marknadens prissättning av framtida 
räntor på relativt lång sikt, exempelvis tio år, borde inte 
synen på de närmaste årens konjunktur- och inflationsut-
veckling spela någon större roll. Med hjälp av marknads-
räntor på olika löptid för inflationsindexerade obligationer 
går det att dela upp marknadens prissättning av räntan vid 
olika framtida tidpunkter i två komponenter: kort realränta 
respektive inflationskompensation. På långa löptider kan 
denna metod sägas ge en bild av obligationsmarknadens 
uppfattning om hur hög den långsiktiga reala jämviktsrän-
tan är. Sedan år 2000 har marknadens prissättning av den 
korta realräntan tio år framåt i tiden fallit stadigt från cirka 
närmare 4 procent till strax under noll procent. I och med 
den gradvisa revideringen av Fedledamöternas syn på 
framtida styrräntan på lång sikt kan man sägas ha delvis 

validerat obligationsmarknadens syn på den naturliga 
realräntan. Men det återstår ändå ett litet gap mellan Fed’s 
bedömning och marknadens. Tiden får utvisa vem som får 
rätt.

Låga naturliga realräntor skapar problem för cen-
tralbankerna

I en värld med höga naturliga realräntor på 2 till 4 procent, 
som länge var rådande i OECD-området, kommer de pen-
ningpolitiska styrräntorna i neutralläget att ligga på nivån 
4 till 6 procent om vi förutsätter ett inflationsmål på två 
procent. Det medför ett betydande utrymme för räntesänk-
ningar i konjunkturnedgångar. När den naturliga realräntan 
faller till nära noll, som kan vara fallet i USA, eller till under 
noll som i euroområdet eller Japan, kan det bli svårt att 
sänka realräntan tillräckligt mycket i lågkonjunkturer. Det 
gäller åtminstone om man bibehåller ett inflationsmål på 
två procent. 

Under finanskrisen uppstod behovet av kraftiga real-
räntesänkningar men trots att styrräntor sänktes till noll, 
eller strax under, såg sig många centralbanker tvungna 
att komplettera med andra åtgärder för att få fart på 
ekonomierna. Det kan bli en betydligt vanligare situation 
i framtiden med de lägre naturliga räntorna. Detta förhål-
lande har väckt diskussionen om inte inflationsmålet borde 
höjas till exempelvis 4 procent för att återställa möjligheten 
att sänka realräntan tillräckligt mycket.

Den låga naturliga realräntan i euroområdet förklarar, 
tillsammans med de stora problemen i många länder, 
varför det varit så svårt för ECB att stimulera ekonomin. 
Det har gått betydligt bättre i USA och Storbritannien där 
de naturliga räntorna ligger högre. Ett särskilt problem i 
euroområdet är de stora olikheterna mellan ekonomierna. 
Man kan förmoda att de naturliga realräntorna skiljer sig 
en hel del. Det komplicerar penningpolitiken avsevärt. 

USA Realränta och inflation på 10 års sikt
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Effekter av lägre realräntor på finansiella priser, 
företag och hushåll

Det är inte bara effekterna av fallande jämviktsrealräntor 
på penningpolitikens utformning som är viktiga. De har 
också betydande inverkan på hur vi ska se på finansiella 
nyckeltal, såsom skuldkvoter eller värdering av finansiella 
tillgångar.

Att det diskonterade nuvärdet av framtida kassaflöden 
stiger när diskonteringsräntan sänks är måhända trivialt. 
Men det är en av de viktigaste effekterna av fallande 
realräntor. Låt oss anta räntorna drivits ner av strukturella 
faktorer som inte kommer att reverseras inom överskådlig 
tid. Då kommer skuldsättningsgrader och värderingen av 
reala och finansiella tillgångar att anpassa sig till en ny 
och permanent lägre realränta. Hur snabbt anpassnings-
förloppet går beror på hur säkra olika aktörer är på sina 
ränteantaganden och i vilken utsträckning räntenedgång-
en upplevs som permanent eller tillfällig. Tolkningen av 
orsakerna till räntefallet kommer att spela en viktig roll.

Vi kan ta USA som ett exempel. Under den inledande 
fasen av låga räntor uppfattades ränteläget mest som ett 
svar på konjunkturläget och den låga inflationen. Men 
ju mer ekonomin närmat sig full sysselsättning och ju 
längre perioden av låg tillväxt har varat, desto mer har 
räntenedgången kommit att uppfattas som ett resultat av 
mera långsiktiga faktorer snarare än cykliska. Så kan både 
revideringen av marknadens ränteförväntningar och av 
Fed’s ränteprognoser uppfattas.

Finansiella tillgångspriser

I och med att diskonteringen av framtida kassaflöden 
ändras med fallande räntor så ändras också värdet av 
alla tillgångar som ger någon form av framtida avkastning. 
Därmed uppstår effekter på dagens finansiella priser och 
nyckeltal. I en värld med permanent låga räntor ska värdet 
av framtida kassaflöden vara högre, allt annat lika, än i en 
värld med höga räntor. Allt annat är naturligtvis inte lika. 
Om realräntan drivs ner av fallande trendtillväxt minskar 
samtidigt de framtida kassaflöden som är beroende av 
den ekonomiska tillväxten. Men om det är andra faktorer 
som bestående pressar ner realräntan kommer dagens 
värdering av framtida kassaflöden att påverkas.

Det betyder exempelvis att P/E-talen (aktiekurs dividerat 
med vinst) ska vara högre i en lågräntevärld. Det stäm-
mer relativt väl med det historiska mönstret. Om vi för 
enkelhets skull antar att de långa obligationsräntorna är 
en rimlig proxy för marknadens uppfattning om det lång-
siktiga ränteläget kan vi jämföra utvecklingen av P/E-talen 
med utvecklingen av obligationsräntorna. Nedanstående 
diagram visar att det varit en relativt hög samvariation mel-

lan dessa finansiella storheter i USA över långa perioder. 
Högränteperioden 1975 till 1985 var en period med låga 
P/E-tal och räntefallet sedan dess har följts av stigande 
P/E-tal. 

Dagens P/E-tal i USA är högt historiskt sett. Det är inte 
i paritet med innan den så kallade dotcom-bubblan brast 
år 2000 men väl så högt som år 1990. Den stora skillna-
den är att den långa obligationsräntan var dubbelt så hög 
under dessa episoder än vad den är idag. P/E-talet i sig 
är alltså ingen bra måttstock på om börsen är över- eller 
undervärderad. Obligationsräntans nivå måste tas med i 
bedömningen.

I nedanstående bild illustreras hur obligationsräntorna 
och det omvända P/E-talet (earnings yield) utvecklats 
i USA. Där syns tydligt bakgrunden till att aktiepriserna 
kraschade år 2000. Vinsterna i förhållande till marknads-
värdet på bolagen var bara 3 procent medan den långa 
obligationsräntan var 6 procent. Idag är förhållandet 
nästan det omvända med en ”earnings yield” på 5 procent 
och en obligationsränta på 3 procent.

En viktig implikation av lägre diskonteringsfaktorer 
är att nuvärdet av framtida kassaflöden får relativt sett 
större betydelse. En hög diskonteringsfaktorer innebär att 
kassaflöden bortom tio år betyder mycket mindre än om 
diskonteringsfaktorn är låg. Lägre räntor betyder mer för 
tillgångar som ger en relativt säker avkastning långt fram 
i tiden än för tillgångar där osäkerheten är hög på längre 
tidshorisont. Därmed kan lägre naturliga realräntor ha be-
tydelse även för relativa tillgångspriser inom ett tillgångs-
slag, såsom aktier.

Företagens investerings- och finansieringsbeslut

I och med att finansiella priser är viktiga omvärldsfaktorer 
så påverkas företagens ekonomiska beslut vad som hän-
der på finansmarknaderna. Investeringskalkyler, exem-
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pelvis, görs utifrån en uppfattning om vad som är rimliga 
avkastningskrav. Dessa sätts ytterst av företagens ägare 
och, om det är ett börsnoterat bolag, av aktiemarknaden. I 
längden kan företag inte ha avkastningskrav som avviker 
påtagligt av marknadens bedömningar om vad som är 
rimligt. Denna mekanism är en viktig länk mellan räntor 
och investeringar.

Normalt använder sig företagen inte bara av eget kapital 
för att finansiera verksamheten utan även av lånat kapital. 
I samband med finanskrisen blev det uppenbart, speciellt 
i Europa, att företagen i många länder skuldsatt sig alltför 
högt för att det skulle vara uthålligt. Det är huvudanled-
ningen till att många banker i Europa fortfarande har pro-
blem. I USA har företagen större möjlighet att finansiera 
sig via obligationsmarknaden och där blev det innehavare 
av företagsobligationer som drabbades under finanskri-
sen.

Under återhämtningen efter finanskrisen i USA gick 
företagskonkurserna ner relativt snabbt. Det var en effekt 
både av att den ekonomiska aktiviteten steg och av att 
räntorna föll kraftigt. Nu växer skuldsättningen kraftigt igen 
sedan några år tillbaka. Därmed har naturligtvis frågan 
väckts om huruvida en ny finanskris är i antågande. Även 
här spelar realräntorna en viktig roll. Med lägre realräntor 
kan företagen bära en högre skuldsättning. Därför är det 
viktigt för bedömningen av konkursrisker huruvida räntor-
na återvänder till historiska nivåer eller om de etableras på 
en lägre nivå. Det går inte att avgöra konkursrisken utan 
att ta ställning till detta.

Kommersiella fastighetspriser

Aktiekurser och värdering av företag på den svenska 
marknaden har givetvis också påverkats av de fallande 
realräntorna. Som ett exempel kan vi ta marknaden för 
kommersiella fastigheter. Den så kallade direktavkastning-
en, det vill säga hyresintäkter minus löpande kostnader 

i procent av priset på fastigheten, har fallit stadigt sedan 
mitten i takt med att realräntorna gått ner. Denna sektor 
stod för en stor del av bankernas kreditförluster under den 
svenska finanskrisen i början av 1990-talet. Därmed är 
det viktigt att bilda sig en uppfattning om vad som är en 
rimlig direktavkastning (eller pris) på kommersiella fastig-
heter för att kunna avgöra om vi står på randen till en ny 
kris eller ej. I termer av direktavkastning är det mindre än 
en procentenhet kvar till de nivåer som nåddes i början 
av 1990-talet innan priserna kollapsade. Men då var 
realräntorna nästan 10 procentenheter högre än direkt-
avkastningen. Fastighetsbolagen var alltså helt beroende 
av prisökningar på sina bestånd för att kunna göra en 
förtjänst. 

År 2015 var direktavkastningen strax under 5 procent 
men den 5-åriga realräntan var negativ och marknadens 
förväntade reala 5-årsräntor på 5 års sikt låg nära noll. 
För 15 år sedan var gapet mellan direktavkastning och 
realränta knappt 2 procentenheter men idag är det alltså 
cirka 5 procentenheter. Den avgörande frågan är huruvida 
vi ska tro att nedgången i realräntor är bestående eller om 
realräntorna kommer att återgå till de nivåer som gällde för 
10 till 15 år sedan. Med andra ord måste vi ha en uppfatt-
ning om den naturliga realräntan för att kunna avgöra om 
kommersiella fastighetspriser är ”för höga” eller ”för låga” 
idag.

Om marknadsaktörerna tror att realräntefallet är be-
stående kommer deras agerande sannolikt att resultera i 
att fastighetspriser och belåningsgrader stiger. Om detta 
antagande så småningom visar sig vara fel ökar ett sådant 
agerande risken för en framtida kollaps. 

Hushållen påverkas också av lägre realräntor

Hushåll berörs i hög grad av de faktorer som påverkar 
centralbanker och finansmarknader. Värdet på deras reala 
och finansiella tillgångar styrs av räntor och finansiella 
priser. Hushåll finansierar sig också på kapitalmarknaden 
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genom att ta upp lån i olika former, främst bostadslån. 
Därmed påverkas de också som låntagare av huruvida 
fallet i realräntorna är bestående eller ej.

Bostadspriserna och hushållens skuldsättning var en 
av anledningarna till att finanskrisen utlöstes i USA och 
många andra länder åren 2007 och framåt. Det var också 
en av faktorerna i den svenska finanskrisen i början av 
1990-talet (även om företagens skuldsättning sannolikt var 
viktigare). I USA föll villapriserna nästan 30 procent från 
topp till botten. Sedan dess har de stigit 50 procent igen 
och låg tredje kvartalet 2016 drygt 5 procent högre än på 
toppen. Husköparnas inkomster har stigit cirka 10 procent 
under samma tid vilket sammantaget gjort villapriserna i 
förhållande till inkomsterna nästan lika höga som innan 
kraschen. 

Ska vi ta det som en varningssignal om att en ny kollaps 
på bostadsmarknaden står för dörren? Innan vi kan dra 
den slutsatsen måste vi ta ställning till huruvida nedgång-
en i bostadsräntorna sedan den förra pristoppen på villor 
nåddes är tillfällig eller om den är mer bestående. Idag är 
räntekostnaden för förstagångsköparna i förhållande till 
inkomsten bara hälften så hög som innan prisfallet bör-
jade. Eftersom bostadslånen tas till 30-åriga räntor krävs 
det nästan en fördubbling av dessa räntor, från nivån 4 
procent som rådde tredje kvartalet 2016, för att räntebe-
lastningen ska bli lika hög som innan krisen. Den avgö-
rande frågan är alltså vad som är en rimlig ränta på dessa 
löptider.

Den reala styrräntan i USA ligger i december 2016 cirka 
2 procentenheter lägre än den naturliga realränta som är 
relevant för penningpolitiken (om vi utgår från skattningen i 
(HLW 2016)). Men det betyder inte att den 30-åriga räntan 
också ligger 2 procentenheter lägre än ett tänkt jämvikts-
läge. Statsobligationsräntan på 30 års löptid ligger mer än 
2,5 procentenheter högre än styrräntan men detta ränte-
gap ska knappast vara större än 0,5 till 1 procentenheter 
när styrräntan normaliserats. Om realräntenedgången är 

av mer permanent natur, såsom indikeras i flera studier, 
borde en 30-årig ränta alltså inte stiga mer än cirka en 
halv procentenhet från läget i december 2016 tills ett nytt 
normalläge nås för styrräntan. Det är långt ifrån tillräckligt 
för att utlösa en ny kollaps på bostadsmarknaden givet 
rådande bostadspriser och hushållsinkomster.

I USA har hushållens finansiella förmögenhet också på-
verkats av de fallande realräntorna. Såväl aktiekurser som 
obligationspriser har stigit relativt läget innan finanskrisen. 
Uppgången i aktiekurserna är delvis driven av vinstutveck-
lingen men också av nedgången i långa obligationsräntor. 
Om vi ska betrakta uppgången i hushållens förmögenhet 
som tillfällig eller bestående avgörs i stor utsträckning av 
hur vi ser på räntenedgången. Således är tolkningen av 
realräntefallet avgörande för hur vi ska se på riskerna för 
en förnyad finansiell instabilitet i hushållssektorn i USA.

Ett liknande förhållande gäller de svenska hushållens 
skuldsättning och bostadspriserna. En viktig skillnad mot 
USA är att de svenska bostadslånen i stor utsträckning 
tas till rörlig ränta. Därmed blir kopplingen till den naturliga 
realräntan mera direkt än i USA. 

Hushållens skuldsättning steg dramatiskt åren 2005 till 
2008 och har fortsatt att stiga de senaste åren. Alltsedan 
finanskrisen har det varit ett stort fokus på denna utveck-
ling och Finansinspektionen har vidtagit flera åtgärder för 
att bromsa in tillväxten i hushållskrediterna. Samtidigt som 
kvoten mellan hushållens skulder och deras disponibla 
inkomster är hög, sett i ett historiskt perspektiv, är räntebe-
lastningen på svenska hushåll låg. 

Så kommer det att förbli de närmaste tre åren om man 
ska tro på Riksbankens prognoser (Riksbanken 2016). I 
dessa prognoser ingår en fortsatt ökning av skuldkvoten 
men en förhållandevis långsam uppgång i räntorna, i linje 
med Riksbankens reporänteprognos.

Vi kan notera att skuldkvoten var betydligt lägre än idag 
åren innan den svenska finanskrisen men att räntekvoten 
var betydligt högre. När räntekvoten översteg nivån 6 till 7 
procent slutade skuldsättningen att öka för att så små-
ningom gå ner när räntekvoten steg ännu högre. Några år 
efter finanskrisen kom räntorna ner och i kombination med 
fallande skuldkvot sjönk räntekvoten till under intervallet 6 
till 7 procent. Då slutade skuldkvoten att falla och började 
istället att stiga. 

Förloppet syns tydligare i nedanstående diagram, som 
visar räntekvoten på x-axeln och skuldsättningen på y-ax-
eln. En gissning utifrån detta samband är att en räntekvot 
på cirka 3 procent; som Riksbanken prognosticerar fram 
till 2019, kommer att visa sig otillräcklig för att hejda en 
fortsatt uppgång i skuldkvoten. 
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Var den kritiska nivån på räntekvoten ligger kommer att 
bestämmas dels av vilka regleringar, eller förändringar i 
skatteavdragen, som kommer att implementeras när det 
gäller hushållslånen. Den kritiska nivån kommer också att 
påverkas av hur stort gapet mellan Riksbankens reporänta 
och den rörliga bolåneräntan ligger. Detta gap har redan 
ökat markant jämfört med innan finanskrisen. Det är bland 
annat en följd av höjda kapitalkrav på bankers bolånekre-
diter men också eftersom bankernas räntefinansierings-
kostnad för bolånen inte fullt ut följt reporäntan ner.

Ett resonemang som diskuterar bostadspriserna utifrån 
ett brukarkostnadsperspektiv förs i (Alsterlind m fl, 2014). 
Där är antagandet om realräntan centralt. I en annan riks-
bankspromemoria (Jansson 2014) diskuteras hushållens 
optimala skuldsättningsgrad och även där har förväntning-
arna om realräntan stor betydelse.

Det är alltså inte bara av snävt penningpolitiskt intresse, 
utan även för denna typ av kalkyler, viktigt att bilda sig en 

uppfattning om var den naturliga realräntan ligger. Har den 
fallit mera varaktigt, såsom indikeras av en hel del studier, 
kommer framtida reporäntor att ha ett lägre normalläge än 
tidigare. Det är ändå helt uppenbart, även om den natur-
liga realräntan fallit med 1 á 2 procentenheter, att dagens 
realräntenivå är långt ifrån jämvikt. I själva verket är den 
väldigt stimulerande, trots att ekonomin enligt många 
bedömare redan nått fullt kapacitetsutnyttjande.

Om vi tror att Riksbanken får svårt att avvika från ECB’s 
räntesättning kommer det att bli en relativt lång period 
med expansiv realränta. Om vi dessutom tror att gapet i 
trendtillväxt mellan Sverige och euroområdet blir beståen-
de riskerar den svenska realräntan att förbli för låg även 
när ECB nått upp till sin jämviktsränta. 

Eftersom en realränta som ligger under den naturliga 
inte bara tenderar att driva upp kapacitetsutnyttjandet utan 
också driver upp skuldsättningen ökar i ett sånt scenario 
riskerna för framtida finansiella kriser i Sverige.

Sverige Hushållens skuldkvot och räntekvot
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