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Coronaviruset tynger världsekonomin  
– och Sverige kommer inte undan

Coronasmittan sprider sig och får allt större  
inverkan på världsekonomin. Den senaste tidens  
kraftiga börsfall visar på en växande oro. Utsikterna 
för 2020 ser sämre ut än tidigare vilket även  
påverkar Sverige, skriver ATLs marknadskrönikör  
Johan Schück.

OECD lämnade nyligen en ny prognos där en dämpning av den globala BNP-ökningen 
spås under 2020. Det rör sig om en nedjustering till 2,4 procent från tidigare väntade 2,9 
procent.

OECD brukar vara försiktigt i sina bedömningar och tar sällan i alltför mycket.  
Men denna gång pekar organisationen på riskerna för en betydligt sämre utveckling 
än i prognosen.

Vad som hittills har hänt är att Kina, Sydkorea och några andra länder i Asien, 
liksom även Italien, har drabbats hårt av coronaviruset. I Sverige, liksom på många andra 
håll i världen, har vi än så länge främst föraningar om vad som kan inträffa. Men klart är 
att de ekonomiska utsikterna, generellt sett, har försämrats.

Enligt OECD skulle Kina få en BNP-ökning på knappt fem procent under 2020,  
vilket i så fall vore den lägsta tillväxten på 30 år. Japan, Sydkorea och Australien påverkas 
också starkt, beroende på ländernas täta ekonomiska kopplingar till Kina.

Johan Schück är expert på makroekonomi.
Hans marknadskrönikor publiceras exklusivt för ATLs prenumeranter på ATL.nu en gång i månaden.

OECDs prognos för världsekonomin
BNP-ökning i procent.
   
	 2019	 2020	 2021

Världen 2,9 2,4 3,3

G20-länderna 3,1 2,7 3,5

AUstralien 1,7 1,8 2,6

Euroländerna 1,2 0,8 1,2

Frankrike 1,3 0,9 1,4

Italien 0,2 0 0,5

Tyskland 0,6 0,3 0,9

Japan 0,7 0,2 0,7

Kina 6,1 4,9 6,4

Ryssland 1 1,2 1,3

Storbritannien 1,4 0,8 0,8

Sydkorea 2 2 2,3

USA 2,3 1,9 2,1

KÄLLA: OECD
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Men verkningarna ser ut att bli betydligt större. Kina spelar en central roll i det globala 
produktionssystemet, vilket betyder att de ekonomiska störningarna snabbt sprider sig till 
andra kontinenter.

För G20-länderna – som utgörs av världens ledande ekonomier – räknar OECD nu med 
att årets BNP-ökning blir 2,7 procent, i stället för tidigare beräknade 3,2 procent. 

Det låter kanske inte så allvarligt, men det innebär att en gryende uppgång i värld s-
ekonomin är på väg att brytas. Faran finns dessutom för en större global smittspridning än 
man hittills har räknat med. För ekonomin skulle det betyda risk för en global recession.

Försämrade svenska utsikter
För Sverige medför coronasmittan att årets BNP-ökning blir 0,3 procentenheter lägre  
än tidigare beräknat, enligt en uppskattning som finansminister Magdalena Andersson 
presenterade i onsdags. 

Om man utgår från hennes tidigare prognos betyder det att BNP-ökningen under 2020 
blir endast 0,8 procent. Vid så svag tillväxt får man också räkna med att arbetslös heten  
stiger, något regeringen vill motverka med utökat ekonomiskt stöd till korttids arbete.

Den kommande avmattningen beror både på en svagare efterfrågan från Europa, där 
Sverige har sina främsta exportmarknader, och på avbrott i handeln med Kina. Många före-
tag har byggt upp globala värdekedjor där de är beroende av fungerande produktflöden, 
som gäller bland annat halvfabrikat och komponenter.

Därför kan störningar i världshandeln bli besvärande för ett land som Sverige. Följderna 
blir kännbara både för produktion och sysselsättning, vilket även slår mot ekonomin  
i stort. Osäkerheten leder till större försiktighet, vilket dämpar även på hemmamarknaden.

Ännu märks detta främst genom att aktiekurserna har fallit kraftigt, både i Sverige och 
andra länder. Orsaken är en kombination av försämrade vinstutsikter för börsbolagen och 
ändrade riskbedömningar från investerarna. Till viss del handlar det också om en korri-
gering av de höga värderingar som har drivits fram av extremt låga räntor.

Från företagen hörs dock fortfarande en del positiva signaler. Inköpschefsindex för  
industrin, som nyligen presenterades, pekade starkt uppåt. Strax innan dess gav Konjunktur- 
institutets månadsbarometer för februari en liknande positiv bild.

Men orsaken är nog främst att allt för närvarande svänger mycket fort. Företagens  
uppgifter, som inköpschefsindex och konjunkturbarometern bygger på, hade nog redan 
hunnit bli lite föråldrade.

Bredd: 1-5 spalter
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» Störningar  
i världshandeln  
kan bli  
besvärande 
för Sverige. «



Johan Schücks marknadskrönika
Publicerad 20200307

Scenarier i stället för prognoser
Men om prognoser och andra indikatorer inte ger tillräcklig vägledning får man försöka 
på annat sätt. Ett sådant är att måla upp olika tänkbara scenarier och försöka se vad de kan 
leda till.

OECD ställer upp ett sådant sämre alternativ där den globala tillväxten avtar med  
1,5 procentenheter under 2020. Detta skulle slå hårt mot nästan alla länder. Främst drabbas 
Kina, men effekterna blir också kännbara för både USA och Europa.

Vid en så kraftig nedgång uppstår stora följdeffekter: OECD talar om ett ”domino-
scenario” där olika faktorer påverkar varandra på ett negativt sätt. Det leder i så fall till  
att nedgången fortsätter även under 2021. Vad som sedan kommer att hända beror  
i hög grad på vilka motåtgärder som sätts in.  

När det gäller Kina har även forskare vid National University of Singapore just  
presenterat olika scenarier över tänkbara förlopp under 2020. Flera av dessa pekar mot  
en svagare tillväxt under året än vad som förutses i prognoserna från OECD och andra 
bedömare.

I det sämsta alternativet faller ekonomin brant och den följande återhämtningen  
går långsamt, vilket ger en kinesisk BNP-ökning på rekordsvaga 2,0 procent under 2020.  
Under osannolika omständigheter kan Kina däremot nå upp till en tillväxt på mer än  
5 procent i år. De övriga scenarierna, som verkar mera rimliga, hamnar däremellan  
på 3–4 procent.

Till viss del kan den kinesiska regimen påverka vad som händer. En riskabel  
strategi skulle vara att försöka få fart på produktionen så snabbt som möjligt. Faran  
är då att man har alltför bråttom, med påföljd att coronaviruset sprider sig fortare  
och fler smittas.

En annan möjlighet är man tar det lugnare och väntar med att låta företagen sätta i gång. 
Det minskar riskerna för ökad smittspridning, men betyder samtidigt att återhämtningen 
i ekonomin blir relativt långsam.

Tycks försöka bromsa farsoten
Vad Kina nu tycks göra är att försöka bromsa farsoten för att få läget under bättre  
kontroll. Det betyder att antalet nya sjukdomsfall under den närmaste tiden inte blir lika 
stort, men att det i stället tar längre tid innan coronaviruset helt har försvunnit.

Ifall detta lyckas får det också följder för världsekonomin. Risken minskar för ett  
mycket farligt förlopp som kan leda till global recession och kanske även en ny finanskris. 
Men i gengäld får man vara beredd på att den ekonomiska utvecklingen dämpas under  
en längre tid.

» Försöker Kina 
snabbt få fart  
på produktionen 
är faran att fler 
smittas. «

Fem olika scenarier för Kinas BNP-utveckling under 2020
Förändring i procent.

 2019     

Kvartal	1 6,4 –6,3 –6,3 –6,3 –2,5 –6,3

Kvartal	2	 6,2 10 5 0,9 6,2 9

Kvartal	3	 6 6 6 6 6 9

Kvartal	4 6 6 6 6 6 9

Helår	2020 6,1 4,3 3 2 4,2 5,6

KÄLLA: NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE, EAST ASIAN INSTITUTE
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Vem sätter in motåtgärder?
På flera håll kommer nu krav på ingripanden för att stötta ekonomin. USAs centralbank, 
Federal Reserve, var snabbast framme genom att i tisdags sänka sin styrränta med 0,5 pro-
centenheter, så att den numera ligger på 1,0–1,25 procent. Denna sänkning kom redan före 
det ordinarie möte som är planerat till den 17–18 mars, men då kan det bli dags för ytter-
ligare sänkningar. 

Europeiska centralbanken, ECB, är däremot redan nere vid nollränta, vilket begränsar 
utrymmet för sänkningar. Därifrån kommer i stället signaler om ytterligare köp av obliga-
tioner eller liknande åtgärder som kan driva marknadsräntorna nedåt. Men hur långt är 
steget från ord till handling? Nästa möte med ECB-rådet den 12 mars kan ge svaret.

Hur mycket ännu lägre räntor det betyder i det uppkomna läget kan dock diskuteras. 
Coronaviruset har orsakat utbudsstörningar som knappast avhjälps på det sättet. Däremot 
kan räntesänkningar bidra till att hålla efterfrågan i ekonomin uppe, om så skulle behö-
vas. I Sverige har Riksbanken hittills valt att avvakta.

Kan det också bli aktuellt med finanspolitiska stimulanser? Italien gör nu ett sådant  
försök, trots sina svaga offentliga finanser. Men i Tyskland, som skulle ha utrymme för en 
mer expansiv politik, brukar man inte tro på sådana åtgärder.

Vid ett verkligt nödläge kan dock nästan allt hända. Under finanskrisen 2008–2009  
var de ledande ländernas regeringar och centralbanker beredda till större samordnade aktio-
ner. Den möjligheten finns ännu, om så skulle visa sig vara nödvändigt.

Fler av Johan Schücks marknadskrönikor finns på ATL.nu.
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» Ränte- 
sänkningar  
kan bidra till  
att hålla uppe 
efterfrågan  
i ekonomin. «
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