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Coronakrisen driver fram en recession:
fallande produktion och stigande arbetslöshet

Coronakrisen blir allt djupare och följderna går inte 
att fullt överblicka. Klart är att Sverige går in i en re-
cession med kraftigt fallande efterfrågan och stigan-
de arbetslöshet. Men det blir ännu mycket värre om 
många företag tvingas i konkurs och arbetsplatser 
försvinner, skriver ATLs marknadskrönikör Johan 
Schück.

Vi börjar med det allra senaste. I veckan har Swedbank och Silf (Sveriges inköps- & logis-
tikförbund) kommit med ett inköpschefsindex för industrin som visar på en rekordsnabb 
inbromsning under mars. Orderingången till industriföretagen står för det brantaste fal-
let, men nedgången i produktion är också kraftig.

I en kommentar säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex vid 
Swedbank, att det rör sig om den största månatliga nedgången i inköpschefsindexets drygt 
25-åriga historia. Han ser detta som ett tydligt tecken på att coronavirusets effekter har 
fått genomslag i tillverkningsindustrin.

Konjunkturinstitutets barometer, som kom strax dessförinnan, visar att företagen inom 
tjänstesektorn också räknar med en brant nedgång där många tvingas minska antalet an-
ställda. 

Även detaljhandelns förväntningar när det gäller kommande försäljning har fallit vä-
sentligt, vilket väntas leda till neddragningar av personal. Hushållen har likaså blivit be-
tydligt mer pessimistiska och justerar ner sina inköpsplaner.

Inköpschefsindex för industrin
Säsongsrensade siffror, indextal över 50 indikerar tillväxt 
och indextal under 50 markerar en nedgång.
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Uppgifterna i inköpschefsindexet och konjunkturbarometern är hämtade direkt från 
företagen (i barometern kommer de även direkt från hushållen). Tillsammans ger de en 
mörk nulägesbild av ekonomin. Men datainsamlingen kan ligga några veckor tillbaka 
i tiden, vilket gör att situationen nog har hunnit förvärras ytterligare.

En liten ljusglimt är dock att Kinas inköpschefsindex i industrin vände uppåt under 
mars, efter att ha rasat kraftigt i februari. Det inger visst hopp, även om man ska vara för-
siktig med både månadssiffror och kinesisk statistik. Risken finns för nya bakslag.

I Europa, liksom i USA och Japan, går inköpschefsindex i industrin brant nedåt. Kina, 
där coronasmittan och den påföljande ekonomiska nedgången började, kan ligga steget 
 före övriga länder. Men någon lika snabb omsvängning åt andra hållet är ännu knappast 
att hoppas på.

Gissningar snarare än prognoser
Nu över till de prognoser som under den senaste veckan har publicerats av Finansdeparte-
mentet, Konjunkturinstitutet och Handelsbanken. Där är uppgifterna betydligt mer osäk-
ra, eftersom de gäller en synnerligen svårbestämd framtid. Men i samtliga fall pekar de 
brant nedåt för ekonomin under 2020, med återverkningar även de följande åren.

Prognoser i strikt mening är det dock inte fråga om, eftersom utsikterna när det gäller 
coronapandemin är så osäkra. Snarare rör det sig om kvalificerade gissningar som grun-
dar sig på antaganden om hur smittspridningen ska fortsätta. Osäkerheten är också myck-
et stor om hur ekonomin ska reagera på en väldig chock av det slag som världen nu går 
 igenom.

Siffrorna blir därför inte det viktigaste, utan snarare vilka bedömningar som de vilar på. 
Där kan man konstatera att alla prognosmakare ser mycket allvarligt på utsikterna för den 
närmaste tiden. De är ense om att 2020 blir ett år där Sverige går in i en recession med 
kraftigt fallande efterfrågan och stigande arbetslöshet.

Finansministerns ändrade syn
Scenförändringen har gått mycket snabbt. För en månad sedan talade finansminister 
Magdalena Andersson om en minskning av årets tillväxt med 0,3 procentenheter, vilket 
ändå skulle ge en ökning på 0,8 procent. Nu rör det sig i stället, enligt Finansdepartemen-
tet, om ett fall i BNP med –4,0 procent under 2020 och en uppgång i arbetslösheten till 
9,0 procent.

Den bedömningen är vad regeringens kommande vårbudget ska grunda sig på, även om 
siffrorna kanske ändras något. Bakom detta ligger att hushållens konsumtion bromsar in, 
att investeringarna rasar och att exporten krymper. Följden blir då också att sysselsätt-
ningen sjunker, vilket betyder minskade skatteinkomster.

Det offentliga sparandet går från överskott till djupt underskott. Delvis beror det på att 
skatteinkomsterna blir lägre, samtidigt som statens utgifter – exempelvis för a-kassan –
automatiskt ökar i sämre tider. Så ska det vara, eftersom underskottet då bidrar till att 
 stabilisera ekonomin.

Därtill kommer att regeringen i detta läge ska bedriva en aktiv finanspolitik, där 
pengar tas ur statskassan för att mildra krisen. Det rör sig om många åtgärder som har 
kommit i tät följd under den senaste tiden: slopat karensavdrag i sjukförsäkringen, 
statligt bidrag vid korttidspermitteringar, tillfälligt sänkta socialavgifter – och mycket 
annat.

Av dessa orsaker väntas de offentliga finanserna visa ett underskott på närmare 4 pro-
cent av BNP under 2020, samtidigt som den offentliga skulden stiger till cirka 40 procent 
av BNP. Detta ska dock i nuvarande läge inte ses som något problem, eftersom Sverige har 
ett starkt utgångsläge och kan spendera när det verkligen behövs.

Finansminister Magdalena Andersson 
(S) presenterade prognosen för det 
ekonomiska läget.
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Fler av Johan Schücks marknadskrönikor finns på ATL.nu.

Olika alternativ för Sverige
Vad säger då Konjunkturinstitutet (KI) och Handelsbanken, jämfört med Finansdeparte-
mentet? 

Konjunkturinstitutets prognos är betydligt mer utförlig än Finansdepartementets, men 
skiljer sig inte så mycket i slutsatserna. KI räknar med en minskning av BNP med –3,2 
procent under 2020, liksom att arbetslösheten stiger till 8,7 procent. I bedömningen ligger 
då att regeringen kommer att sätta in ännu fler åtgärder än de hittills aviserade, däribland 
ökat stöd till företag och mer statsbidrag till kommuner och regioner.

Handelsbankens prognos är annorlunda, såtillvida att den är upplagd som tre olika sce-
narier. Huvudalternativet bland dem är att den intensiva virusbekämpningen med åtföl-
jande restriktioner på ekonomin pågår till och med maj, vilket leder till att BNP minskar 
med –7 procent under helåret 2020 och arbetslösheten stiger till 11 procent.

Men det finns också ett betydligt värre alternativ där hela Sverige sätts i karantän – som 
Italien eller Spanien i dag – och så gott som all aktivitet avstannar fram till sommaren. Det 
bedöms leda till ett BNP-ras med hela 18 procent under 2020 och att arbetslösheten ökar 
till 17 procent.

Det lindrigaste alternativet där smittspridningen avtar redan under april – och ekono-
min klarar sig betydligt bättre – är tyvärr mindre intressant, eftersom tiden redan har 
sprungit förbi det.

Min egen bedömning
Vem som har mest rätt eller minst fel bland prognosmakarna återstår att se. För egen del tror 
jag att krisen blir djupare än vad Finansdepartementet och Konjunkturinstitutet spår. Skälet är 
att de inte tycks räkna med den våg av företagskonkurser som nu tycks vara på väg.

Men de åtgärder som regeringen hittills har satt in för att hålla ekonomin i gång räcker 
inte. Företag som har tappat sin försäljning är inte tillräckligt hjälpta av att få billiga kredi-
ter eller statligt bidrag vid korttidspermittering av personal. Kostnaderna blir ändå över-
mäktiga, vilket gör att de tvingas gå i konkurs.

Faran är därför att ekonomin får svårt att återhämta sig, när den värsta coronakrisen till 
sist är över. Om många företag och arbetsplatser har slagits ut, tar det längre tid för pro-
duktionen att komma i gång och det finns färre jobb att gå till. Det betyder att recessionen 
blir längre än nödvändigt.

Förhoppningsvis inser regeringen detta och sätter in alla krafter för att rädda så många 
livskraftiga företag som möjligt, innan det är för sent. 

Senaste veckans prognoser för Sveriges ekonomi
 BNP-UTVECKLING
årlig förändring i procent
 2020 2021
Finansdepartementet –4 3,5
Konjunkturinstitutet –3,2 3,5
Handelsbanken* –7 5

 OFFENTLIGT UNDERSKOTT
procent av BNP
 2020 2021
Finansdepartementet –3,8 –1,4
Konjunkturinstitutet –3,5 –1,9
Handelsbanken* –7 –3

 ARBETSLÖSHET
procent
 2020 2021
Finansdepartementet 9 9
Konjunkturinstitutet 8,7 8,9
Handelsbanken* drygt 11 cirka 10

 OFFENTLIG SKULD
procent av BNP
 2020 2021
Finansdepartementet 39,9 38,3
Konjunkturinstitutet 40,9 39,7
Handelsbanken* 46 45

*Mittenscenario KÄLLOR: FINANSDEPARTEMENTET, KONJUNKTURINSTITUTET, HANDELSBANKEN
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