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Den senaste veckans statistik visar hur krisen påverkar framförallt näringslivet. Den
sammanlagda försäljningen minskade med 13 procent under april och en dryg
fjärdedel av exportföretagen uppger att försäljningen i maj är kraftigt negativt
påverkad. Framåtblickande undersökningar bland företagen ger en något mer
positiv bild om att det värsta ligger bakom oss. Samtidigt fortsätter varslen att
minska och arbetslösheten stiger i långsammare takt än tidigare. Arbetslösheten
mildras visserligen av att många – 500 000 personer – har korttidspermitterats.
Det totala antalet arbetade timmar var mer än 10 procent lägre i april än ifjol och
en undersökning från Kronofogden visar att två av tio fått en sämre privatekonomi.
Myndigheten räknar med att över 100 000 blir skuldsatta. Färsk konkursstatistik
visar att en betydligt lägre andel gått i konkurs under maj än under krisens tidigare
månader. En stor andel av företagen anser ändå att risken för avveckling är stor på
sikt.
Även i omvärlden ses en viss optimism om en ekonomisk återhämtning och ett
potentiellt vaccin mot covid-19. Ljusglimtarna avspeglas i börsutvecklingen där särskilt
företag i hårt drabbade branscher som flyg och hotell har stigit.




UTVECKLINGEN I SVERIGE
• Konjunkturbarometern – KI:s barometerindikator steg med 4,1 enheter från
april till 64,1 i maj och ligger därmed fortsatt på mycket låga nivåer. Det är
framförallt mindre pessimistiska förväntningar om framtiden som förklarar
uppgången av indikatorn. Bygg- och anläggningsverksamhet, som tidigare
varit mer förskonat än andra sektorer, sticker ut med en något lägre (-4,0)
indikator i maj (89,0). Nedgången förklaras framförallt av företagens omdömen
av orderstockarna. Hushållens indikator steg med 3,1 enheter till 77,3.
Uppgången beror främst på hushållens mindre negativa förväntningar om den
egna ekonomin det närmsta året, men även en något mer positiv inställning till
kapitalvaruinköp i nuläget.
Konjunkturinstitutet har även publicerat en extramätning bland företag, i och
med rådande kris, som samlades in 11-13 maj. Alla sektorer i näringslivet uppger
att omsättningen minskat de två senaste veckorna jämfört med normalt.
I tjänstesektorn och tillverkningsindustrin uppger 78 procent respektive 71
procent av företagen att omsättningen minskat. I tjänstesektorn bedömer
40 procent av företagen att det finns en risk för avveckling, varav 8 procent
bedömer att risken är hög. I hotell- och restaurangbranschen uppger drygt en
tredjedel av företagen att risken för avveckling är hög.
• Näringslivets försäljning – försäljningen i näringslivet minskade totalt med
13 procent under april jämfört med samma månad förra året. Det visar SCB:s
preliminära statistik som är baserad på momsregistret. Kraftiga nedgångar
noteras bland annat i fordonsindustrin där försäljning föll med 72 procent.
Resebyråernas försäljning minskade med 97 procent, medan hotell och
restauranger backade med 78 respektive 29 procent. Livsmedelsindustrins
försäljning ökade med 10 procent jämfört med april 2019, medan detaljhandeln
minskade med 3 procent.
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• Detaljhandelns försäljningsvolym – den kalenderkorrigerade
försäljningsvolymen minskade med 1,3 procent i april jämfört med samma
månad 2019, enligt SCB. Jämfört med föregående månad ökade den
säsongsrensade försäljningsvolymen med 0,2 procent. Försäljningen
förväntades ha minskat med 4,5 procent i april jämfört med april ifjol, enligt
Infronts prognosenkät.
• Handelsbarometern – Svensk Handels undersökning om framtidstron för
butikshandeln ligger fortsatt på låga nivåer under april. Sällanköpshandeln
steg med 12,9 enheter, från mars, till 67,3. E-handeln och dagligvaruhandeln
minskar något till indexvärde på 99,6 respektive 73,7. Ett värde över 100
innebär positiva förväntningar på försäljning, lönsamhet och antalet
anställda.
• Konkurser – UC:s konkursstatistik från 1-25 maj visar att antalet konkurser
har dämpats jämfört med mars och april. Under månaden har i snitt 22
företag per dag gått i konkurs jämfört med 20 företag per dag i maj 2019.
Inom hotell- och restaurangbranschen är läget alltjämt fortfarande svårt då
konkurserna ökat med 70 procent i maj jämfört med motsvarande period i
fjol.
• Varsel – antalet varsel ligger fortsatt på en betydligt lägre nivå än
under toppnoteringarna i mars och april. Mellan 18-24 maj varslades 2
400 personer om uppsägning, enligt Arbetsförmedlingen. Per näringsgren
noteras den största ökningen inom transport. Sammanlagt sen i början
av mars har 32 procent av alla varsel berört anställda i hotell- och
restaurangbranschen. Därefter följer företagstjänster (bemanning,
resebyråverksamhet) med 23 procent och industrin med 12 procent.
• Arbetslöshet – förra veckan skrev 9 400 personer in sig som
arbetssökande på Arbetsförmedlingen, vilket är en nedgång från veckan
dessförinnan då antalet var 11 000. Det totala antalet inskrivna motsvarar en
arbetslöshet på 8,4 procent, jämfört med 7,4 procent i slutet av februari i år.
Samtidigt har drygt 500 000 anställda beviljats korttidsarbete. Enligt
kalenderkorrigerad statistik från SCB har det totala antalet arbetade timmar
minskat med 11,2 procent i årstakt under april.
• Bostadsmarknaden – under april sjönk snittpriset på bostäder med 2,0
procent, enligt Valueguards HOX-index. Bostadsrättsindex sjönk med 3,4
procent medan villaindex gick ned med 1,1 procent. Sen februari har indexet
fallit med 2,4 procent och en nedgång ses i samtliga tre storstäder. Antalet
försäljningar ökade med 5 procent i april jämfört med samma månad
föregående år.
Preliminära siffror för prisutvecklingen under första delen av maj på
bostadsrätter i Stockholm och Göteborg visar på en svag uppgång – på
runt en 1 procent.
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• Export – Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro
sjunker under april till rekordlåga nivåer. Indexet som aldrig tidigare uppvisat
negativa tal sjönk till minus 35 från 25 enligt den senaste mätningen i
höstas. Bland de stora exportföretagen räknar 60 procent med en minskad
orderingång under det kommande året. Samtidigt tror 30 procent att de
kommer minska antalet anställda i Sverige inom sex månader.
En undersökning av Business Sweden som följer upp svenska exportföretag
visar på ett värre läge för företagen i maj än under mars då den förra
undersökningen gjordes. En dryg fjärdedel av företagen anser att
försäljningen är kraftigt negativt påverkad, motsvarande andel i mars
var 12 procent. Samtidigt har företagen en något mer positiv syn på den
närliggande framtiden. Andelen företag som bedömer att försäljningen
kommer vara måttligt till kraftigt negativt påverkad inom fyra veckor
uppgick i maj till 55 procent, från 81 procent i mars.
• PPI – producentprisindex var totalt sett oförändrat från mars till april,
enligt statistik från SCB. Lägre priser på energirelaterade varor på
hemmamarknaden motverkades av prisuppgångar på exportmarknaden till
följd av en svagare krona. Jämfört med april i fjol sjönk producentprisindexet
med 3,0 procent. Importprisindex steg med 0,7 procent jämfört med
föregående månad, främst på grund av högre priser på elektronik och
maskiner. Uppgången av importprisindex motverkades av lägre priser på
råolja.



UTVECKLINGEN I OMVÄRLDEN
• EU återhämtningsfond – EU kommissionen föreslår att EU ska låna 750
miljarder euro för att skapa en återhämtningsfond. Fonden ska användas för
att stötta utsatta regioner och branscher i spåren av krisen. Två tredjedelar
av fonden föreslås vara bidrag och resten lån. Det finns motsättningar om
förslaget mellan medlemsländerna och för att det ska kunna drivas igenom
måste länderna enas.
• BNP Tyskland – sjönk med 2,2 procent under årets första kvartal jämfört
med det föregående kvartalet, enligt definitiv säsongsjusterad statistik. Det
var den största nedgången sen första kvartalet 2009, då BNP sjönk med
4,7 procent. Såväl exporten som importen minskade med 3,1 respektive 1,6
procent.
• Näringslivet Tyskland – IFO-index över klimatet i näringslivet steg till 79,5
i maj jämfört med 74,2 föregående månad. Index över nuläget sjönk 0,5
enheter till 78,9, medan index över förväntningar om framtiden steg 10,7
enheter till 80,1. De stigande förväntningarna om framtiden kan förklaras av
att Tyskland börjat lätta på flera restriktioner.

• Handelskonflikt USA och Kina – det finns en förnyad oro om ett
handelskrig mellan USA och Kina som ökar osäkerheten i den globala
ekonomin. Tidigare i maj hotade USA med sanktioner för Kinas agerande
under pandemin. I veckan har USA även varnat Kina för sanktioner i och med
landets skärpta lagar i Hong Kong. Hotet om ett nytt handelskrig bryter de
tätare handelsrelationer som länderna tidigare i år avtalat om.
• Tillväxtmål Kina – under öppnandet av folkkongressen meddelades
att Kina inte sätter ett tillväxtmål för 2020. Det är första gången som ett
tillväxtmål inte presenteras, sen regeringen började kommunicera det
1990. Tillväxtmålet har varit hårt styrande och oftast uppnåtts. Innan krisen
fanns förväntningar om ett mål på 6 procent, men utfallet under det första
kvartalet visade på en minskning med 6,8 procent i årstakt. Att inget mål
sätts uppges bero på den stora osäkerheten i omvärlden och att fokus
istället ska ligga på att stabilisera jobb och säkerställa levnadsstandarden.
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• Arbetslöshet USA – antalet nyanmälda arbetslösa fortsätter att minska
och uppgick till 2,4 miljoner under vecka 20. Mellan mitten av mars och 16
maj har 38,6 miljoner personer blivit arbetslösa. Säsongsjusterat uppgår
antalet sökande av arbetslöshetsunderstöd till 17,2 procent av arbetskraften.
Innan krisen låg arbetslösheten på en historiskt låg nivå, 3,5 procent.
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