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Det finns en framtid bortom coronapandemin

Den andra vågen i coronapandemin är här. Följderna 
blir negativa för hälsoläget, liksom för samhället 
i stort. Dit hör att återhämtningen i ekonomin bryts 
och att konjunkturutsikterna ser sämre ut inför nästa 
år, skriver ATLs marknadskrönikör Johan Schück.

Sverige är denna gång långt ifrån värst drabbat, varken när det gäller smittspridning eller 
ekonomiska bakslag. I stora delar av Väst- och Sydeuropa är krisen, totalt sett, betydligt 
värre. Även många av tillväxtekonomierna i andra världsdelar har drabbats hårt.

Världsekonomin går under återstoden av året in i en ny svacka, efter att nyss ha börjat 
repa sig från det branta fallet i våras. Den här gången behöver det dock inte bli lika illa som 
under andra kvartalet, då det verkade som om botten var på väg att gå ur. Nu handlar det 
nog om en mer begränsad nedgång, men också om besvikelsen över att ekonomin än en 
gång går fel väg.

Några säkra uppgifter finns ännu inte, eftersom det tar tid innan statistik kan samlas in 
och bearbetas. Den senaste större översikten av världsekonomin kommer från Internatio-
nella valutafonden, IMF, som i oktober spådde att global BNP skulle minska med 
–4,4 procent under 2020 och sedan växa med 5,2 procent under 2021.

IMFs prognos håller inte längre fullt ut, men den ger ändå en någorlunda aktuell bild av 
utsikterna för olika delar av världen. Där förutsägs ett BNP-ras i år på omkring 10 procent 
eller ännu mer i länder som Spanien, Portugal, Storbritannien, Frankrike och Grekland. 
Även tillväxtländer som Indien, Sydafrika och Mexiko tappar ungefär så mycket, räknat 
som andel av deras BNP.

Johan Schück är expert på makroekonomi.
Hans marknadskrönikor publiceras exklusivt för ATLs prenumeranter på ATL.nu en gång i månaden.
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Andra länder klarar sig bättre och till dem hör Sverige, där IMF spår en BNP- 
minskning under 2020 på –4,7 procent. Den senaste tidens svenska prognoser ger dock en 
något mer gynnsam bild, där det snarare rör sig om en nedgång i år på mellan 3 och 4 pro-
cent.

Utsikter inför nästa år
Innevarande år, som redan har betytt så mycket dramatik, går ändå snart mot sitt slut. Vad 
som ska hända med ekonomin under 2021 är ännu betydligt mer osäkert, både globalt och 
för svensk del. Den uppgång i världsekonomin på 5,2 procent som IMF har räknat med är 
nog, med dagens perspektiv, något för optimistisk. 

I stället tvingas man utgå från att coronapandemin och dess konsekvenser kommer att 
sträcka sig in i nästa år. En stadig vändning till det bättre, även för ekonomin, väntas kom-
ma först när ett verkningsfullt vaccin finns på plats – någon gång under 2021.

Spännvidden blir då ganska stor i bedömningarna av hur det ska gå under nästa år. Det 
gäller även de ekonomiska utsikterna för Sverige. Där har det alldeles nyligen kommit 
konjunkturprognoser från två av storbankerna, Swedbank och SEB. Båda har kraftigt 
skrivit ner sina bedömningar som gjordes förut i höst.

Swedbank räknar nu med en svensk BNP-ökning under 2021 på 2,1 procent, mot tidiga-
re 3,2 procent. SEB menar däremot att nästa års BNP-ökning blir 2,7 procent, i stället för 
4,2 procent. 

Skillnaden mellan de två bankernas prognoser visar främst på den rådande osäkerheten. 
Men i båda fallen är rörelseriktningen densamma, alltså mot en svagare tillväxt. Hela tap-
pet från i år kommer inte att hinna återtas under 2021.

Vad som går sämre är främst exporten och investeringarna, som brukar vara viktiga 
drivkrafter i Sveriges ekonomi. Svenska företag får inte tillräcklig draghjälp utifrån och 
därtill kommer att vi har en svag hemmamarknad. Hushållens konsumtion hålls tillbaka 
av att många aktiviteter, alltifrån turistresor till restaurangbesök, inte går att genomföra 
och följden blir i stället ett ovanligt högt sparande. 

Arbetslösheten ser ut att stanna strax över 9 procent och sysselsättningen, mätt i arbeta-
de timmar, väntas sjunka något. Läget på arbetsmarknaden skulle dock vara ännu sämre 
om det inte hade varit för de statliga stödinsatser som underlättar permitteringar och 
korttidsarbete. Med dessa negativa utsikter framför sig hade regeringen knappast annan 
möjlighet än att förlänga dessa stöd fram till halvårsskiftet nästa sommar.

» En stadig 
 vändning till det 
bättre, även för 
ekonomin, väntas 
komma först när 
ett verkningsfullt 
vaccin finns på 
plats. «

Prognoser för Sveriges ekonomi
(Förändring i procent) Swedbank SEB Swedbank SEB

2020 2020 2021 2021

BNP-utveckling –3,5 –3,1 2,1 2,7

Hushållens konsumtion –4,6 –3,5 3,2 2,5

Bruttoinvesteringar –4,2 –3 1,3 4

Export –5,5 –4,5 3,9 4

Arbetslöshet  
(procent av arbetskraften)

8,5 8,5 9,1 9,2

Sysselsättning –1,7 –1,7 –0,4 –0,6

Hushållens sparkvot  
(procent av disponibel inkomst)

16,4 17,1 17,6 17,5

Offentligt sparande  
(procent av BNP)

–3,9 –3,5 –3,6 –3,3

KÄLLOR: SWEDBANK OCH SEB
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Perspektiv framåt
Ytterligare bedömningar från prognosmakare är på gång, men alla räknar nog nu med en 
ganska utdragen kris. Sett några år framåt dröjer det innan Sveriges ekonomi är uppe på 
sin tidigare bana – och liksom vid tidigare djupa kriser kommer en del av förlusterna inte 
att helt kunna återtas.

Riksbanken och regeringen får därför fortsätta ganska länge till med sina insatser för att 
stötta ekonomin. Än så länge handlar det främst om att begränsa skador som långvarig ar-
betslöshet och utslagning av livskraftiga företag. I ett senare skede, när konjunkturen har 
börjat bli starkare, gäller det att se till att all ledig kapacitet snabbast möjligt kommer till 
användning.      

Penningpolitiken, som är Riksbankens ansvar, innebär att nuvarande nollränta ska lig-
ga kvar länge till. En höjning av reporäntan förutses komma som allra tidigast mot slutet 
av 2023. Någon återgång till minusränta är dock knappast aktuell, utom i nödfall, efter-
som effekten bedöms som tveksam.

I stället fortsätter Riksbanken med sina omfattande köp av obligationer, i syfte att hålla 
ner marknadsräntorna. Tidigare rörde det sig enbart om statspapper, men på senare tid 
har man följt i spåren på andra centralbanker och breddat inriktningen till att även gälla 
bostads-, kommun- och företagsobligationer. Därigenom kan obligationsköpen fortsätta 
så länge som visar sig behövligt.

En annan viktig uppgift för Riksbanken är att säkra tillgången på likviditet, både i 
svenska kronor och utländsk valuta. Bland det viktigaste är att man har avtalat med USAs 
centralbank Federal Reserve om att kunna få låna dollar, som i sin tur kan ställas till 
svenska företags förfogande.

Mycket mer kan Riksbanken inte göra, utan det blir i stället regeringen och riksdagen 
som vid behov får sätta in fler åtgärder. Då handlar det om finanspolitik, alltså vad staten 
kan åstadkomma med hjälp av sin budget.

Här har Sverige fördelen, jämfört med många länder, att de offentliga finanserna är star-
ka och skuldsättningen är låg. Det finns gott om utrymme att låta statsbudgeten gå med 
underskott för att på olika sätt kunna stötta ekonomin. Den möjligheten har också utnytt-
jats flitigt sedan coronapandemin nådde hit i våras.

Statens budget för 2021 innehåller mycket stora finanspolitiska stimulanser, men de 
räcker ändå inte. Alldeles nyligen har regeringen och dess samarbetspartier lagt fram nya 
förslag om förlängning av pågående stödåtgärder. Ytterligare är att vänta under nästa år.

Så kommer det nog att fortsätta länge till, även om inriktningen på statens insatser 
gradvis behöver vridas om. De resurser som för närvarande går till uppehållande stöd kan 
längre fram styras mot mer framåtsyftande program, som förstärkt utbildning och ut-
byggnad av infrastruktur. Avsikten är då att höja Sveriges långsiktiga konkurrenskraft 
och rusta landet för vad som ska komma efter krisen.

Resurserna finns och det gäller att använda dem väl. Just nu är Sverige hårt pressat och 
det gäller även ekonomin. Men det finns en framtid bortom coronapandemin som både 
den offentliga sektorn och näringslivet behöver förbereda sig för. Det gäller också för oss 
alla, även som enskilda människor. 

» En höjning av 
reporäntan 
 förutses komma 
som allra tidigast 
mot slutet av 
2023. «

Fler av Johan Schücks marknadskrönikor finns på ATL.nu.
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