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Utgångspunkter för avtalsförhandlingarna 2017
Svensk ekonomi upplever en tudelad utveckling för närvarande. Den inhemska sektorn går
starkt medan exportberoende sektorer har det betydligt tuffare. Produktionsvolymerna
inom svensk tillverkningsindustri har under 2016 (jan-okt} endast utvecklats svagt positivt,
vilket är starkt kopplat till en vikande varuexport under samma period. På en
världsmarknad karakteriserad av betydligt försiktigare handelstillväxt har Sveriges
varuproducerande företag dessutom tappat marknadsandelar. En lågt värderad svensk
krona har inte lyckats bidra till att lyfta exporten.
Förmodligen kommer den globala marknaden att växa något snabbare i jämförelse med
vad den har gjort hittills i år. Det finns dock flera hinder för en ljusare utveckling. Till stora
delar hör dessa ihop med de oväntade händelserna i Storbritannien (Brexit) och USA (att
Donald Trump vann presidentvalet), där vi ännu inte sett resultaten i termer av tillväxt och
handelsflöden. Inom EU och Eurozonen finns ytterligare störningsfaktorer som riskerar att
tynga tillväxten under 2017. Bankfrossan i Italien och fortsatta bekymmer för flertalet av
· de djupt skuldsatta Euroländerna i södra Europa är en del. En annan är hur det kommer att
gå i det kommande franska presidentvalet. Om Le Pen går ut som vinnare ställs EU
samarbetet inför ännu större utmaningar. Sammantaget ser ändå omvärldsutsikterna det
kommande året/åren ut att ge ett visst stöd för en svagt positiv utveckling för svensk
export, men det är en balansakt på slak lina.
Svensk livsmedelsindustri upplever nya marknadsförhållanden för närvarande, där
exporten tar ett steg tillbaka och den inhemska ett steg framåt. En svag krona samt ett
ökat konsumentintresse för det svenskproducerade kan sägas ha gett
livsmedelsproduktionen välkommen draghjälp på hemmaplan under det senaste året.
Ändå har produktionsvolymerna utvecklats negativt (-1 procent jan-okt). Produktiviteten
utvecklades svagt positivt under första kvartalet för att sedan vika ner under andra och
tredje kvartalet. Helåren 2014 och 2015 var också negativa ur produktivitetssynpunkt, -7,8
respektive -1,9 procent.
Konkurrensen i Sverige om slutkunden är fortsatt global. Med en importandel på SO
procent, måste svenska leverantörer hela tiden vara på tå för att inte riskera att bli

