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Coronaviruset skapar osäkerhet i världs
ekonomin – men hur mycket påverkas Sverige?

Det nya året har börjat bra, både för Sverige och 
 Europa. Flera tecken finns på att botten i konjunk
turen redan är nådd. Men mycket kan kastas över 
ända när coronaviruset från Kina sprider osäkerhet, 
skriver ATL:s marknadskrönikör Johan Schück.

Januari 2020 kan vara månaden då den svenska konjunkturnedgången upphörde. Det 
 visar inköpschefsindex för industrin som presenterades tidigare i veckan. Indexet, som är 
en viktig konjunkturindikator, vände starkt uppåt och pekar nu mot tillväxt.

Det rör sig om en bred uppgång som gäller både orderingång och produktion. Optimis
men ökar, vilket syns genom att företagens produktionsplaner har blivit mer expansiva. 
Sysselsättningen hänger dock ännu inte med, utan krymper fortfarande.

En enstaka månads vändning uppåt räcker dock inte för att man ska vara helt säker. 
Men det finns fler positiva tecken.

Konjunkturinstitutets barometer hade sedan hösten 2018 pekat brant nedåt. Nu i janua
ri började den i stället röra sig uppåt.

Barometern visar att tillverkningsindustrin tar täten, följd av den privata tjänstesektorn. 
Andra sektorer i ekonomin, såsom byggande och detaljhandel, följer dock ännu inte med. 
Hushållen förhåller sig också avvaktande.

Bilden är alltså ganska splittrad, men så brukar det vara vid svängningar i konjunktu
ren. I en exportinriktad ekonomi som den svenska är det vanligt att industrin går före 
 andra branscher, både när det vänder uppåt och nedåt.

Konjunkturinstitutets barometerindikator
Barometerindikatorn mäter det aktuella stämningsläget i den svenska ekonomin.
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Viktigt är att de stora svenska exportmarknaderna i Europa har börjat ge draghjälp. 
I januari steg inköpschefsindex i euroområdet, liksom även i Storbritannien.

Ökade skäl för optimism
Vid en konjunkturnedgång brukar prognosmakarna leta febrilt efter ”metkrokar”. Det är 
termen för en brant nedåtriktad kurva som börjar vända uppåt. Nu har man alltså hittat 
flera sådana att haka tag i.

Hittills rör det sig dock till stor del om förväntningar som snabbt kan ändras, vilket gör 
bedömningen osäker. Men en hel del talar ändå för en mer optimistisk uppfattning än tidi
gare beträffande det närmaste året.

Ett skäl är handelsavtalet mellan USA och Kina som gör det sannolikt att konflikten mellan 
de två länderna är på väg att dämpas. Mycket återstår visserligen, men det verkar inte troligt att 
president Donald Trump vill dra i gång ett stort handelskrig under valåret 2020.

En annan anledning är att Brexit nu ser ut att kunna genomföras i ordnade former, 
 vilket ändå är bättre än det kaos som tidigare hotade. Inget är ännu klart, men premiär
minister Boris Johnsons valframgång gör det lättare för britterna att förhandla fram ett 
handelsavtal med EU.

Krisen i Mellanöstern tycks för tillfället inte leda till öppet krig mellan USA och Iran, 
även om risker alltjämt kvarstår. Det betyder ändå att världsmarknadspriset på olja kan 
förbli någorlunda stabilt och att chockhöjningar knappast är aktuella.

I Sverige går börsen fortfarande starkt, efter en kraftig uppgång under 2019. Att kapital i 
så hög grad söker sig till aktiemarknaden beror visserligen delvis på dagens extremt låga 
räntor. Men de höga aktiekurserna speglar även en positiv syn på företagens vinstutsikter.

Bostadspriserna stiger också igen, efter att ha varit inne i en svacka. Sannolikheten för 
ett kraftigt prisfall har avtagit, vilket också minskar faran för att de svenska hushållen 
plötsligt skulle strama åt sin konsumtion och på så sätt driva in ekonomin i en djup låg
konjunktur.

Sverige har också starka statliga finanser, vilket betyder att regering och riksdag vid be

» De höga aktie-
kurserna speglar 
en positiv syn på 
företagens vinst-
utsikter. «
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hov kan stötta konjunkturen. Det kan exempelvis göras genom ökade statsbidrag till kom
muner och regioner (landsting), som därmed kan slippa uppsägningar av personal.

Faran är ändå inte över
Någon helt stabil grund för optimism kring konjunkturen finns dock ännu inte. Bakslag 
kan inträffa, beroende på om utvecklingen blir sämre än man för tillfället tror. Längre 
fram kan det visa sig ha varit önsketänkande eller falska förhoppningar.

Den globala utvecklingen kan gå in i nya kriser, oavsett om det gäller handelskonflikter 
eller krig i Mellanöstern som får oljepriset att skjuta i höjden. Förhandlingarna mellan 
Storbritannien och EU kan haverera, så att ekonomin på båda håll tar skada.

I Sverige tycks de inhemska riskerna betydligt mindre än de hot som kan komma från 
omvärlden. Men det går aldrig att utesluta att de låga räntorna driver fram spekulation 
som slutar i en finanskrasch.

Men den största källan till oro kring ekonomin gäller för tillfället något helt annat: 
coronaviruset från Kina. Farsoten har medfört starka reaktioner på kinesiska och asiatis
ka aktiebörser, där man fruktar en brant nedgång i ekonomin.

Kinas allt tyngre roll i den globala ekonomin betyder också att störningarna kan sträcka 
sig betydligt längre, alltså även till andra delar av världen. Det räcker att den kinesiska 
produktionen på viktiga områden stryps för att bristsituationer ska kunna uppstå, till ex
empel när det gäller elektroniska komponenter.

Bortfall av efterfrågan från Kina skulle också bli kännbar för många internationella 
 företag som har en stor del av sin export riktad dit. Det kan gälla tyska biltillverkare och 
franska producenter av lyxvaror – för att nämna två exempel. Men även svenska företag 
kan tappa affärer.

I de mest hotfulla scenarierna skulle hela världsekonomin dras med i en nedgång, om 
coronaviruset ger upphov till en internationell pandemi. Men ännu är det alldeles för ti
digt att dra sådana slutsatser. Liknande faror har målats upp vid tidigare farsoter, bland 
annat från Kina, men utan de hittills blivit verklighet.

Erfarenheten från liknande händelser pekar snarare mot att effekten på världsekono
min blir tillfällig och ganska marginell. Förutom i direkt drabbade länder brukar de eko
nomiska följderna ganska snabbt blåsa förbi. Men det förutsätter att smittspridningen kan 
begränsas, både geografiskt och beträffande antalet sjukdomsfall. 

Någorlunda stabila utsikter
Prognoser är alltid osäkra och ännu mer gäller detta nu, med coronaviruset som allvarligt 
orosmoment. Men hittills ser läget för världsekonomin ändå någorlunda stabilt ut.

Internationella valutafonden, IMF, spår i en färsk prognos att den globala BNPökning
en blir 3,3 procent i år och 3,4 procent nästa år, att jämföra med 2,9 procent under förra 
året. Det är inga lysande siffror, men en vändning tycks ändå vara på väg.

För Sverige blir 2020 ett svagt år, enligt så gott som samstämmiga konjunkturbedöma
re. Ytterligheterna företräds av Handelsbanken som talar om en BNPökning på 0,7 pro
cent och Swedbank som räknar med 1,2 procent.

Nästa år blir dock bättre, enligt prognosmakarna. De flesta tror på en BNPökning som 
hamnar i närheten av 1,5 procent. Arbetslösheten tros dock ändå stiga och hamna på över 
7 procent.

Det tar minst några år innan nästa högkonjunktur är här. Framför oss har vi en period 
där ekonomin går halvbra eller halvdåligt, beroende på hur man väljer att se det. Men det 
kan också beskrivas som ett nytt normalläge, i väntan på andra tider. 

» Farsoten har 
medfört starka 
reaktioner på 
kinesiska och 
asiatiska aktie-
börser. «

Corona har dominerat förstasidorna.
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Fler av Johan Schücks marknadskrönikor finns på ATL.nu.

Senaste tidens BNP-prognoser
Ökning, procent
(kalenderjusterat)
 2020 2021
Konjunkturinstitutet 0,7 1,4
Riksbanken 1,0 1,6
Finansdepartementet 0,8 1,4
SEB 0,9 1,6
Swedbank 1,2 1,6
Handelsbanken 0,7 1,4
Nordea 0,8 1,8
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