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Under den gångna veckan har det rapporterats om att antalet varsel och
företagskonkurser minskat rejält från tidigare historiskt höga nivåer. Även hushållen
har en något ljusare bild av den egna ekonomiska utvecklingen. Samtidigt har flera
länder i Europa meddelat att smittspridningen har minskat eller är under kontroll och
att de sakta fortsätter att lätta på hårda restriktioner. Vid sidan om coronakrisen
finns tecken på ökad protektionism och därmed ytterligare minskad handel mellan
länder, framförallt finns det orosmoln om en upptrappad handelskonflikt mellan USA
och Kina. Exportföretagen som är hårt drabbade ser även dystert på den närliggande
framtiden.
Osäkerheten är fortfarande stor om den framtida utvecklingen och om krisen och
viruset går in i en andra våg.




UTVECKLINGEN I SVERIGE
• Konkurser – den kraftiga ökningen av antalet konkurser under mars och
april har avtagit under första delen av maj. Det visar UCs konkursstatistik
baserad på perioden 1-12 maj. Statistiken indikerar att konkurserna under
månaden kommer ligga på samma nivå som under maj 2019, det vill säga
cirka 20 konkurser per dag. I restaurang- och hotellbranschen väntas dock
konkurserna öka med 50 procent i maj jämfört med förra året, vilket är en
nedgång av konkurstakten från i april då de ökade med 159 procent
• Inflation – under april sjönk inflationstakten kraftigt till -0,4 procent, enligt
KPIF (konsumentprisindex med fast ränta). Motsvarande siffra i mars var 0,6
procent, enligt SCB. Nedgången under april förklaras främst av lägre priser
på el och drivmedel. Prisnedgångar uppmättes även på kläder, logi och
rekreationstjänster medan priserna ökade på livsmedel, restaurangbesök och
varor till hemmet.
• Exportchefsindex – föll under det andra kvartalet till 37,2 från 56,3 i det
första kvartalet, skriver Business Sweden. Nedgången var stor avseende
exportförsäljningen i både nuläget och på tre månaders sikt. Undersökningen
genomfördes under perioden 20 april till 8 maj och 212 företag medverkade.
Ett indextal under 50 indikerar en pessimistisk syn.
• Varsel – antalet varsel under den senaste veckan ligger på den lägsta
nivån sen krisen inleddes, visar Arbetsförmedlingens statistik. Under den första
veckan i maj varslades 1 849 personer om uppsägning. Industrin var den
näringsgren som stod för den största andelen av varslen – 41 procent. Totalt
har drygt 71 000 varslats om uppsägning sen början av mars.
• Arbetslöshet – antalet nyinskrivna som arbetssökande ligger fortsatt på
en hög nivå. Under den första veckan i maj var antalet nyinskrivna 13 600
personer. Arbetslösheten steg med 0,2 procentenheter från slutet av april till
8,3 procent. Arbetslösheten har ökat från 7,4 procent i slutet av februari och
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Arbetsförmedlingen bedömer att den fortsätter att öka till runt 11 procent i
sommar.
• Hushållens konfidensindikator – steg till 77,3 under den andra halvan
av april jämfört med 73,9 i början av månaden, enligt Konjunkturinstitutet.
Indikatorn visar att stämningsläget bland hushållen fortfarande är betydligt
svagare än normalt, men att de är något mindre pessimistiska än två veckor
tidigare. Hushållen ser något ljusare på utvecklingen av sin egen ekonomi
på ett års sikt samt har en mer positiv inställning till kapitalvaruinköp.
• Bostadsmarknaden – siffror från Svensk Mäklarstatistik visar på små
förändringar av bostadspriserna under april. Priserna på bostadsrätter sjönk
med 1 procent, medan priserna på villor ökade med 1 procent jämfört med
i mars. Under april såldes 4 procent fler bostäder än under samma månad
ifjol.
Hushållens syn på den framtida utvecklingen av bostadspriserna är mer
negativ i maj än i april, enligt SEB:s bostadsprisindikator. I den senaste
mätningen tror 47 procent av de tillfrågade på fallande priser, en nedgång
från i april då motsvarande andel var 42 procent. Andelen som tror på
stigande priser är relativt oförändrad, 21 procent i maj mot 22 procent i april.
• Valuta – sen i mitten av mars har kronan stärkts med runt 5 procent mot
de största handelsvalutorna – dollarn och euron. Förstärkningen är en
återgång mot nivåer innan coronakrisen, då kronan försvagades kraftigt
under krisens initiala fas. Förstärkningen kan förklaras av en ökad riskaptit,
som även avspeglas i börsutvecklingen, men även till viss del av Riksbankens
tidigare besked om att hålla reporäntan oförändrad. Under tidigare kriser
med stor global osäkerhet har kronan varit svag under en längre period.
En svag krona hjälper generellt exportföretagen i sin återhämtning medan
importerande företag får högre inköpspriser.
• Hushållens konsumtion – kalenderkorrigerade siffror från SCB visar att
hushållens konsumtion minskade med 3,1 procent i mars jämfört med mars
ifjol. De branschgrupper som minskade mest var restauranger, caféer, hotell
och annan övernattningsservice samt beklädnadshandel som sjönk med
28,4 procent respektive 34,7 procent jämfört med samma period 2019. Under
mars ökade hushållens konsumtion i branschgruppen detaljhandel med
brett sortiment mest livsmedel och dryck.



UTVECKLINGEN I OMVÄRLDEN
• Handelskonflikt Kina och USA – under coronakrisen har en handelskonflikt
mellan USA och Kina blossat upp. I takt med att USA hotat med sanktioner
har osäkerheten ökat vilket fått börserna att falla. Hotet om ett nytt
handelskrig bryter de tätare handelsrelationer som länderna tidigare i år
avtalat om.
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• Arbetslöshet USA – steg till 14,7 procent under april, vilket är den högsta
nivån sen 30-talets depression. Innan krisen låg arbetslösheten på en
historiskt låg nivå – 3,5 procent i februari. Ökningstakten av antalet nya
arbetslösa avtog under senare delen av april, men var på en mycket hög
nivå under hela månaden. Den sista veckan i april anmäldes 3,2 miljoner
personer som nya arbetssökande jämfört med 6,6 miljoner under den första
veckan av månaden.
• Inflation USA – under april sjönk säsongsjusterat konsumentprisindex med
0,8 procent jämfört med mars, vilket är den största månatliga nedgången
sen december 2008. Energipriserna noterade en nedgång på 10,1 procent
medan livsmedelspriserna steg med 1,5 procent i månadstakt.
• PPI USA – säsongsjusterat producentprisindex sjönk med 1,3 procent i
april jämfört med mars. Prisförändringen för varor var -3,3 procent medan
tjänstepriserna sjönk med 0,3 procent.
• BNP Storbritannien – krympte med 2,0 procent under årets första kvartal
jämfört med det fjärde kvartalet 2019. Nedgången var den största sen
fjärde kvartalet 2008. Hushållens konsumtion sjönk med 1,7 procent, medan
exporten och importen sjönk med 10,8 procent respektive 5,3 procent. Under
mars minskade BNP med 5,8 procent i månadstakt
• BNP Norge – sjönk med 1,9 procent under det första kvartalet 2020
jämfört med föregående kvartal. Under mars var nedgången 6,3 procent
jämfört med i februari.
Det kan jämföras med utvecklingen i Sverige (-0,3 procent) och EU (-3,5
procent) under första kvartalet 2020 jämfört med föregående kvartal.
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• Industriproduktionen EMU – sjönk i mars med 11,3 procent jämfört med
föregående månad och 12,9 procent jämfört med mars 2019, enligt Eurostat.
Förväntningarna var att produktionen skulle ha sjunkit med 12,1 procent
jämfört med månaden innan. I februari var motsvarande månadsförändring
-0,1 procent.
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