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Coronapandemin har nu varit högst närvarande i Sverige och stora delar av
omvärlden i två månader. Under den senaste veckan har tung statistik kommit in som
tydligt avspeglar krisens effekter på ekonomierna. Enligt Eurostats preliminära estimat
sjönk BNP i hela EU med 3,5 procent under årets första kvartal jämfört med föregående
kvartal. Det är värt att notera att endast en del av kvartalet är påverkad av den
rådande situationen. Med bakgrund av allt dystrare statistik så har EU-kommissionen
skruvat ner sina prognoser för BNP-utvecklingen under 2020, då EU:s samlade
ekonomier förväntas krympa betydligt mer än under finanskrisens värsta år. I Sverige
som har haft mildare restriktioner sjönk BNP avsevärt mindre än EU-snittet under årets
första kvartal. Konjunkturinstitutet gör dock bedömningen att följande kvartal blir
betydligt värre och sänker sin prognos, för helåret 2020, från början av april.




UTVECKLINGEN I SVERIGE
• BNP – Sveriges tillväxt sjönk med 0,3 procent under årets första kvartal
jämfört med föregående kvartal. Nedgången var mindre än den förväntade
på 1,0 procent. Jämfört med första kvartalet 2019 steg BNP med 0,5 procent,
visar SCB:s BNP-indikator (ordinarie beräkning publiceras 29 maj).
KI har uppdaterade sin BNP-prognos från början av april. Efter uppdateringen
är basscenariot att BNP faller med 7,0 procent i år och ökar med 4,8 procent
under 2021. Den tidigare prognosen från 1 april visade att BNP minskar med
3,1 procent under 2020 och ökar med 3,5 procent nästa år. KI motiverar
revideringen bland annat med att den globala ekonomin utvecklats sämre än
väntat.
• Konkurser – UC:s statistik visar att konkurserna ökat med 30 procent
i april jämfört med april i fjol. Inom hotell- och restaurangbranschen och
detaljhandeln har konkurserna ökat med 159 procent respektive 56 procent
jämfört med april 2019. Ungefär hälften av de konkursade bolagen hade
negativa resultat redan innan pandemin, vilket innebär att många företag
riskerade att inte överleva oavsett krisen.
• Varsel – under april varslades 26 800 personer om uppsägning, vilket är mer
än sju gånger fler än under april 2019. Jämfört med i mars i år är det dock en
nedgång, då uppmättes antalet varsel till 42 400, enligt Arbetsförmedlingen.
Hotell- och restaurangverksamhet är värst drabbat, men under den senaste
veckan kommer varslen framförallt från transport och industri.
• Arbetslöshet – totalt är 420 000 personer inskrivna som arbetslösa, vilket
motsvarar en arbetslöshet på cirka 8 procent. Den senaste veckan har omkring
13 000 personer skrivit in sig som arbetslösa. Medan det totala antalet under
mars och april var 122 000 personer, enligt Arbetsförmedlingen. Myndigheten
bedömer att arbetslösheten når en topp på runt 11 procent i sommar, men tar
samtidigt höjd för att en mer långvarig kris ger en topp under hösten på 14
procent. I slutet av februari i år var andelen arbetslösa 7,4 procent.
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• Konjunkturinstitutets (KI) barometerindikator – som sammanfattar
företagens och hushållens syn på den ekonomiska utvecklingen föll från
92,5 i mars till 58,6 i april. Därmed befinner sig indikatorn åtta enheter
lägre än den lägsta nivån under finanskrisen. Det kraftigaste fallet
uppmättes i tjänstesektorn som föll med 37,6 enheter till 47,8. Även för
tillverkningsindustrin, detaljhandeln och hushållen uppmättes stora
nedgångar. Bygg- och anläggning föll med 6 enheter till 93 och är därmed
den sektor som är minst påverkad av krisen.
• Reporänta – Riksbanken meddelade den 28 april att reporäntan lämnas
oförändrad på 0 procent. Beslutet berättigades med att en räntesänkning
för att försöka öka efterfrågan inte är motiverat när nedgången beror på
införda restriktioner och människors oro för sjukdomsspridning.
• Inköpschefsindex – för industrisektorn föll från 42,6 i mars till 36,7 under
april, enligt Swedbank och Silf. Index för industrins produktionsplaner
föll till 25,0 och sex av tio företag räknar med att minska produktionen.
Inköpschefsindex för tjänstesektorn föll till 39,0 från 46,1 i mars. Ett indextal
över 50 ska indikera tillväxt.
• Krispaket – den 30 april lämnade regeringen förslag om direkt stöd
till företag som tappat minst 30 procent av omsättningen under mars
och april. Stödet inriktas främst mot mindre och medelstora företag då
maxersättningen är 150 miljoner kronor. Uppemot 180 000 företag väntas
kunna utnyttja stödet som beräknas kosta 39 miljarder.



UTVECKLINGEN I EU
• BNP – säsongsrensad BNP i EU minskade med 3,5 procent under första
kvartalet 2020 jämfört med föregående kvartal, enligt statistik från Eurostat.
Det samlade BNP för euroländerna krympte med 3,8 procent. Nedgången
är den kraftigaste sen tidsserien startade 1995. I årstakt minskade BNP med
2,7 procent i EU och 3,3 procent i eurozonen, vilket är största nedgången sen
2009.
EU-kommissionen senaste prognos gör gällande att EU:s totala BNP kommer
minska med 7,4 procent under 2020 för att sedan öka med 6,1 procent under
2021.
• Arbetslösheten – i hela EU ökade marginellt under mars till 6,6 procent
från 6,5 procent i februari. Den modesta uppgången kan förklaras av att
Eurostat endast räknar in personer som varit arbetslösa i minst fyra veckor i
statistiken. EU-kommissionen bedömer att arbetslösheten kommer stiga till
9,0 procent under 2020 för att därefter sjunka till 7,9 procent under 2021.
• EU:s konjunkturbarometer – sjönk kraftigt i april till 65,8 från 94,6 i mars.
Därmed noterades det största månatliga fallet sen barometern började
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publiceras 1985 och nivån ligger nära lägstanivån under finanskrisen.
Indikatorn beskriver företags och hushållens syn på ekonomin i nuläget och
tre månader framåt i tiden, det historiska snittet ligger på 100.
• Ränta – ECB lämnade styrräntan oförändrad på 0,0 procent vid senaste
mötet 30 april.
• Inflationen – bland euroländerna sjönk i april till 0,4 procent i årstakt, visar
ett snabbestimat från Eurostat. I mars var inflationen 0,7 procent och under
februari 1,2 procent. De fallande priserna på energi var starkt bidragande
till nedgången. Fallet motverkades av stigande priser på varugruppen som
innehåller mat, alkohol och tobak.
• Inköpschefsindex – i euroområdet för industrin sjönk till 33,4 i april jämfört
med 44,5 i mars. För tjänstesektorn uppmättes ett indextal på 12,0 i april,
ned från 29,7 i mars.



UTVECKLINGEN I USA
• BNP – föll med 4,8 procent i årstakt under det första kvartalet. Enligt
konsensusprognos var det förväntat att BNP skulle ha sjunkit med 4,0
procent. Den privata konsumtionen sjönk med 7,6 procent, medan exporten
och importen sjönk med 8,7 procent respektive 15,3 procent. Under det
fjärde kvartalet 2019 steg BNP med 2,1 procent.
• Arbetslöshet – 3,8 miljoner nya personer anmälde sig som arbetslösa
under vecka 17. Antalet är i ett historiskt perspektiv extremt högt, men visar
ändå att antalet nya arbetslösa sjunker jämfört med de senaste veckorna.
Toppnoteringen var under vecka 13 då 6,6 miljoner anmälde sig som
arbetslösa.
• Ränta – 29 april meddelade Federal Reserve att styrräntan lämnas
oförändrad i intervallet 0,00-0,25 procent. Centralbanken meddelade även
att räntan kommer hållas på den låga nivån tills arbetsmarknaden har
återhämtat sig. Räntan sänktes till nuvarande nivå i mitten av mars.
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• Inköpschefsindex – för tillverkning sjönk till 36,1 under april från 48,5 i
mars. För tjänstesektorn sjönk indexet till 26,7 jämfört med 39,8 föregående
månad.
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