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Till följd av den senaste tidens fortsatt snabba spridning av Coronaviruset har
ekonomin i såväl Sverige som omvärlden påverkats kraftigt. Många branscher har
drabbats direkt av människors förändrade beteende samt länders och företags
restriktioner i syfte att förhindra omfattande spridning. Initialt var besöksnäringen
särskilt hårt drabbad, men under de senaste veckorna har krisen spridits brett till stora
delar av ekonomin, bland annat industri och detaljhandel. Kronofogdemyndigheten
meddelade i veckan att de ännu inte sett någon ökning av ärenden bland
privatpersoner men att de är förberedda på att det kan komma att öka.
Trots tuffa utmaningar i världsekonomin under de senaste veckorna har länder runt
om i världen under den senaste veckan indikerat att planer finns på att restriktionerna
ska börja luckras upp under april för att få igång produktion och konsumtion. Bland
de Nordiska länderna har Norge och Danmark varit först ut med planer på lättnader
i restriktionerna. Norges hälsominister Bent Høie meddelade under veckan att landet
har Coronaviruset under kontroll. Dessutom meddelades det från norska statsministern
Erna Solberg att skolorna i landet kommer att öppnas i slutet av april. Under veckan
gick även Danmarks statsminister Mette Fredriksen ut i ett tal och menade på att det
börjar blir dags att göra lättnader på restriktioner om siffrorna fortsätter att gå åt rätt
håll. I övriga delar av världen finns det också ljusglimtar. Både Österrike och Tjeckien
börjar tala i termer om lättnader och i Wuhan (Kina) lyfter man nu på det elva veckor
långa reseförbudet som förhindrat människor från att lämna staden.
Under veckan har också en historisk proposition klubbats igenom av regeringen vilket
ger den svenska regeringen större befogenheter att vidta drastiska åtgärder såsom
exempelvis stängning av köpcentrum, begränsning av folksamlingar och stopp för
transporter.



EKONOMISKA INDIKATORER
Nedan följer ett axplock av senaste veckans händelser från Sverige och andra
länder.
• Sverige: under förra veckan när det femte krispaketet presenterades
passerade åtgärderna 100 miljarder i kostnad för den svenska ekonomin
vilket motsvarar 2 procent av Sveriges BNP. Dock finns det fortfarande
utrymmen och goda förutsättningar i statsfinanserna för ännu fler åtgärder.
Under veckan rapporterade Tillväxtverket att intresset för att ansöka om
stöd för korttidsarbete varit stort. Över 15 000 ansökningar har redan kommit
in. Nu börjar det också komma signaler på att krisen även börjar synas på
bostadsmarknaden. Enligt Svensk Mäklarstatistik ligger bostadspriserna still
men antalet sålda bostadsrätter rasade med 15 procent de två sista veckorna
i mars i jämförelse med samma period 2019. Konjunkturinstitutet räknar med
kraftigt höjda matpriser som en följd av krisen och främst rör det grönsaker,
frukt och bär vars priser kan komma att tredubblas
• EU: flera europeiska länder har den senaste veckan meddelat att en lättnad
av restriktionerna kan vara på gång under senare delen av april. Bakgrunden
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är att antalet smittade har minskat. Det finns dock en oro att smittan i
så fall ska ta fart igen. Under veckan satt EUs finansministrar i en intensiv
förhandling kring ett krispaket på 540 miljarder euro (att jämföras med
EU:s totala gemensamma budget på 154 miljarder euro) till hårt drabbade
länder och företag. Mötet nådde inte i land men ska återupptas under
skärtorsdagen.
• USA: arbetslösheten ökade till 4,4 procent i mars, vilket är en ökning
med 0,9 procentenheter sen februari. Sysselsättningen minskade med
drygt 700 000 jobb, vilket var betydligt mer än de förväntningar som fanns
innan statistiken publicerades. Siffran väntas dock öka dramatiskt då
undersökningen gjordes under första delen av mars. Under förra veckan
rapporterades 6,6 miljoner nya ansökningar om arbetslöshetsersättning
under en vecka.
• Norge: antalet arbetssökande har stigit till 15,4 procent av arbetskraften
den senaste veckan. Motsvarande siffra innan restriktioner i samband med
coronaviruset var knappt 4 procent. I turist- och transportsektorn är 26,9
procent registrerade som helt arbetslösa.
• Spanien: inköpschefsindex för tjänstesektorn sjönk från 52,1 i februari till 23
i mars. Värst drabbat var hotell- och restaurang sektorn. Inköpschefsindex
för både tjänster och industrin kombinerat sjönk från 51,8 till 26,7.
• Italien: inköpschefsindex för både tjänster och industrin sjönk drastiskt till
20,2 i mars jämfört med 50,7 i februari. Vilket är den största nedgången sen
statistiken började publiceras 1998.
• Kina: ett ökat antal bokningar av hotell och resor har rapporterats från
landet. IMF ser även en ökad koncentration av utsläpp över Kina, vilket tyder
på ökad aktivitet inom industri och transport.



ARBETSLÖSHET
Mellan den 30 mars och den 5 april varslades 12 700 personer om
uppsägning, vilket är 5 700 färre än föregående vecka. Totalt har 49 500
personer varslats om uppsägning de senaste fem veckorna. Värst drabbat
är hotell- och restaurangbranschen men även handel, transport, bemanning
samt information och kommunikation är hårt ansatta. Stockholmsregionen
står för 54 procent av varslen.
De rekordhöga varseltalen börjar även synas i antalet nyinskrivna arbetslösa
hos Arbetsförmedlingen. Från den 30 mars till 5 april skrev 25 350 personer in
sig som arbetslösa vilket är nästan tre gånger fler än motsvarande vecka 2019.
Det är även något fler än under en enskild vecka under finanskrisen 2008.
Regeringens prognos från 31 mars är att arbetslösheten toppar på 9 procent
under slutet av 2020. I februari var 7,4 procent inskrivna som arbetslösa.
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KONKURSER
UCs konkursstatistik för 1-6 april 2020 visar att konkurserna spås fortsätta
öka kraftigt inom hotell- och restaurangbranschen och transportbranschen.
UC uppskattar att konkurserna i hotell- och restaurangbranschen kommer
att öka med 122 procent i april, jämfört med april 2019.



AKTIE- OCH RÅVARUMARKNADER
Den svenska börsen (OMXSPI) har under året sjunkit med cirka 15 procent. De
senaste två veckorna har dock utvecklingen varit positiv. Sen den 23 mars
då den hittills lägsta nivån i år noterades har börsen stigit med nästan 20
procent.
En liknande utveckling ses i de flesta europeiska länder samt USA. Förväntan
om ett nytt stort stimulanspaket i USA och en antydan om minskad
smittspridning av coronaviruset i New York och hårt drabbade länder i
Europa har bidragit till senaste dagarnas uppgångar.
Oljepriset har sjunkit med mer än 50 procent under året, till följd av
rekordstort överutbud efter priskrig mellan Ryssland och Saudiarabien.
Den senaste veckan har dock priset stigit, med 30 procent, då det finns
förväntningar om att de oljeproducerande länderna ska begränsa utbudet
på marknaden. Besked om produktionsbegränsningar ges senare i veckan
då OPEC och andra oljeproducenter möts.
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RÄNTOR
USA:s centralbank, FED, har under senaste veckorna sänkt styrräntan
extraordinärt till nära noll. Sveriges Riksbank höjde styrräntan till noll i mitten
av december, efter en längre period av minusränta. Någon avisering om att
sänka räntan till följd av coronaviruset har ännu inte skett.



VALUTOR
Kronan har försvagats mot större valutor framförallt den amerikanska dollarn
som för första gången på 18 år kostar över 10 kronor. Sverige som är ett
exportberoende land gynnas generellt av en försvagning av kronan. En
långvarig försvagning leder dock till högre priser på importerade varor och
därmed även högre inflation.



KRISPAKET
Nya krispaket och åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av
virusutbrottet kommer löpande. Nedan listas de viktigaste åtgärderna:
• Regeringen har föreslagit att karensavdraget slopas till och med maj.
Staten tar även över sjuklöneansvaret från företagen. Korttidspermittering
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införs från och med den 16 mars, där staten kan gå in och ta delar av
lönekostnaden. Likviditetsförstärkning ges via skattekontot för moms,
arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt. Vidare kommer staten
att kompensera kommuner och regioner för extraordinära åtgärder och
merkostnader inom hälso- och sjukvården och omsorgen kopplade till
coronaviruset. ALMI, Exportkreditnämnden och Svensk exportkredit har fått
utökade möjligheter att låna ut till svenska företag. Arbetsgivaravgiften
sänks för företag under mars till juni. Regeringen föreslår även hyresstöd till
utsatta branscher. Därutöver finns förslag om att ställa ut kreditgarantier,
omfattande 100 miljarder, till i första hand små och medelstora företag.
• Finansinspektionen sänker bankernas buffertkrav för att underlätta
utlåning till företag och hushåll via bankerna. Vidare meddelas att bankerna
kan ge bolånetagare undantag från amorteringskravet. Undantaget gäller
till och med juni 2021.
• Riksbanken har vidtagit åtgärder genom att bland annat möjliggöra
nyutlåning av upp till 500 miljarder kronor till hushåll och företag via banker.
Under veckan meddelade Riksbanken i ett pressmeddelande att de utökar
sitt program för utlåning så att det även omfattar enskilda firmor. Beslut har
även fattats om att utöka köpen av värdepapper med upp till 300 miljarder.
Vid behov kommer dessa värdepapper innefatta både stats-, kommunoch bostadsobligationer för att tillgängliggöra krediter till olika delar av
ekonomin. Utlåningsräntan för lån över natten sänks från 0,75 procent till 0,2
procent över reporäntan. Bankerna kommer även kunna låna obegränsat till
samma ränta med tre månaders löptid mot säkerhet. Kraven på säkerheter
för lån i Riksbanken har lättats. Regeringen har föreslagit att staten
garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som drabbats
hårt av coronaviruset, men i övrigt är livskraftiga.
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Kritik har riktats mot de stödåtgärder som svenska staten tagit fram. Kritiken
kommer främst från små och medelstora företag i särskilt utsatta branscher,
såsom besöksnäringen. Läget beskrivs som ytterst akut då intäkterna helt
stannat av. Företrädare för dessa företag menar att statens åtgärder är
ett steg på rätt väg, men att för mycket fokus legat på lån med räntor som
dessutom är för höga. De mest utsatta företagen behöver ytterligare sänkta
kostnader för att kunna överleva.
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