Covid-19: Näringslivet i
Stockholmsregionen
vecka 20
➢ Historisk deflation under april månad i Sverige
➢ Lång återhämtning för svensk ekonomi spår Swedbank, Unionen och
SKR
➢ Exportchefsindex (EMI) föll till krisnivå andra kvartalet
➢ Hushållens boprisförväntningar förväntas falla ytterligare
➢ Hushållskonsumtionen minskade kraftigt
➢ 134 402 personer i Stockholms län omfattas just nu av
korttidspermitteringar
➢ 95 518 personer i Stockholms län är arbetslösa
➢ UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder till och med
den 15 juli

Läget i näringslivet
•

Deflation för första gången i modern tid. Inflationen under april månad låg på -0,4
procent, en nedgång från mars då inflationstakten var 0,6 procent. Riksbankens
inflationsmål är att hålla inflationen kring 2 procent per år. Den kraftiga nedgången
förklaras främst av fallande energipriser, men även prisnedgångarna för t.ex. kläder
och skor enligt statistik från SCB. Läs mer

•

Swedbank beskriver i sin konjunkturprognos för maj att nedgången i svensk
ekonomi är djup och omfattande. Återhämtningen kommer ta tid trots finans- och
penningpolitiska åtgärder. Hushållens konsumtion, investeringar och exporten väntas
falla brant. Exporten minskar kraftigt i spåren av covid-19 och hårda restriktioner på
viktiga exportmarknader, inte minst i Europa. Någon snabb återhämtning är inte att
vänta då den globala ekonomin påverkats mycket negativt. Läs mer

•

Enligt SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) förväntas Sverige först år 2023 ha en
arbetsmarknad i balans igen, men det krävs att såväl BNP som sysselsättning stiger
relativt snabbt för att nå dit. Den svenska ekonomin drabbas nu av både sjunkande
inhemsk efterfrågan och fallande export. Inte sedan andra världskriget har välfärden
påverkats i så snabb takt som under denna vår. Läs mer

•

Coronakrisen blir långvarig för svensk ekonomi skriver Unionen i sin
konjunkturprognos. Under 2020 faller Sveriges BNP med 7,5 procent för att
återhämta sig med en BNP-tillväxt på 4,5 procent år 2021. Arbetslösheten når en
topp på runt 12 procent i höst, men beräknas därefter sakta sjunka. Unionen
beräknar att produktionen inom fordonsindustrin minskar med runt 30 procent i år.
Läs mer

•

Exportchefsindex (EMI) föll till krisnivå andra kvartalet. Business Swedens
Exportchefsindex föll till nästan samma låga nivå som vid finanskrisen 2008/2009
andra kvartalet 2020. EMI föll med 19,1 enheter till 37,2 andra kvartalet, från 56,3
första kvartalet. Det är det kraftigaste fallet ett enskilt kvartal sedan första mätningen
genomfördes 2007 och signalerar ett mycket dystert läge bland exportföretagen. Läs
mer

•

Hushållens boprisförväntningar faller ytterligare enligt SEB:s Boprisindikator. Den
visar på skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror
på fallande priser. Indikatorn föll med 6 punkter och är nu nere på minus 26
nationellt. I Stockholms län föll indikatorn med 36 enheter från 11 till minus 25. Läs
mer

•

Även i SKOP:s undersökning visar på sjunkande prisförväntningar för bostäder.
Prisförväntningarna är nere på samma nivå som under finanskrisen, många förväntar
sig sjunkande priser, en majoritet tror att det lönar sig att skjuta upp bostadsköp
samt att det finns en risk för en nedåtriktad prisspiral. Läs mer

•

Hushållskonsumtionen minskade med 5,4 procent från februari till mars.
Detaljhandel, främst livsmedel och dryck, ökade med 5,1 procent, medan
restauranger, caféer, hotell och annan övernattningsservice minskade med 28,4
procent. Läs mer

•

Länsstyrelsen höll pressträff den 14 maj med anledning av coronakrisens påverkan på
Stockholmsregionens ekonomi med Irene Svenonius, finansregionråd Region
Stockholm, Sven-Erik Österberg, landshövding Länsstyrelsen Stockholms län och Anna
König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms stad. Se pressträffen

•

Omstartskommissionen hade sin startkonferens i veckan. Med bland andra Klas
Eklund (ordförande), Cecilia Malmström, Lars Calmfors och Maria Wetterstrand.
Stockholms Handelskammare koordinerade. läs mer

Branscherna
•

Den totala försäljningen av kläder minskade med 33,7 procent i april jämfört med
samma månad förra året och skoförsäljningen minskade med 51,8 procent under
månaden, visar stilindex från Svensk Handel. Läs mer

•

Byggandet uppges ha minskat de senaste tre månaderna och företagen förväntar sig
även att det kommer att fortsätta minska de kommande månaderna. Otillräcklig
efterfrågan anges fortsatt vara det främsta hindret för ökat byggande, dock har
andelen företag som anger andra faktorer som anledning ökat betydligt.
Byggföretagen rapporterar om sänkta anbudspriser de senaste månaderna och
förväntningarna pekar på ytterligare sänkningar i stor omfattning framöver. Läs mer

•

Arlanda hade under april månad drygt 46 000 resenärer jämfört med drygt 2 miljoner
resenärer under samma månad 2019, vilket är en minskning med 98 procent
(Swedavia). Läs mer

•

Vad det gäller inrikesresor blir det vissa lättnader. Nu kan tex. norrmän och danskar
semestra i Sverige, men svenskar kan inte semestra i dessa länder då de har inre
gränser. Regeringen tydliggjorde den 13 maj råden för resor inom Sverige till att
människor genomföra resor som motsvarar 1-2 timmar med bil från hemorten.

Utvecklingen på arbetsmarknaden
Varsel
•
•
•
•

Antal varsel i Stockholms län har minskat med över 4 400 personer jämfört med
föregående vecka, men det är fortsatt höga nivåer. Totalt har 40 003 personer
varslats om uppsägning sedan februari.
Stockholms län stod för 35 procent av alla varsel 1 – 8 maj i riket, följt av Västra
Götaland (10%) och Kalmar län (10%).
Bland de företag som varslat i Stockholms län har majoriteten mellan 100 – 999
anställda, följt av 20 – 49 anställda.
Tillverkningsindustrin stod för över 40 procent av alla varsel föregående veckan. Den
svenska industrin påverkas i mycket högre utsträckning av den internationella
konjunkturen än övriga branscher.

2020

Sverige
antal personer berörda
av varsel om uppsägning

Stockholms län
antal personer berörda av
varsel om uppsägning

3 180 personer

1 528 personer

mars

42 415 personer

25 595 personer

april

26 773 personer

12 232 personer

1 849 personer

648 personer

74 217 personer

40 003 personer

februari

maj tom 8/5
Totalt feb-8/5
källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshet
•
•

Antalet öppet arbetslösa och inskrivna i program har under vecka 19 stigit till 95 518
personer i Stockholms län. Det är en ökning med cirka 1 855 personer från vecka 18.
Totalt är 427 298 personer inskrivna arbetslösa i Sverige, vilket motsvarar 8,3
procents arbetslöshet.

2020

Stockholms län, öppet arbetslösa
& sökande i program

v.9

76 119 personer

v.10

76 734 personer

v.11

76 275 personer

v.12

77 734 personer

v.13

79 878 personer

v.14

85 434 personer

v.15

87 838 personer

v.16

89 613 personer

v.17

91 510 personer

v.18

93 664 personer

v. 19

95 519 personer
Källa: Arbetsförmedlingen

Korttidspermitteringar
•

Antalet korttidspermitteringar inom tillverkningsindustrin i Stockholms län ökade
med 15 000 personer. En drastisk ökning jämfört med föregående vecka.

•

134 402 personer i Stockholms län omfattas just nu av korttidspermitteringar. Det
motsvarar ca 16 procent av alla anställda i Stockholms län. Totalt omfattas 425 891
personer av korttidspermitteringar i Sverige.

•

Mer än hälften av alla som omfattas av korttidspermitteringar i Stockholms län finns
inom:
- Handeln (18%)
- Tillverkning (17%)
- Hotell- och restaurang (16%)

Konkursstatistik: aktiebolag
•

Den kraftiga konkursvågen spås avta under maj skriver UC som har gjort extra
konkursstatistik för 1-12 maj. Prognosen är att antal bolag i konkurs per dag i maj
2020 uppgår till 21 företag per dag i Sverige, jämfört med 20 bolag per dag under
2019. Men konkurser inom restaurang- och hotellbranschen kommer fortsatt öka
med 50 procent under maj. Läs mer

2020
Februari
Mars
April
Totalt feb-april
1-15 maj
Totalt feb-tom 15 maj
2019
Februari
Mars
April
Maj (hela månaden)
Totalt feb-maj

Antal konkurser AB
Sverige

Antal konkurser AB
Stockholms län

597 st
770 st
833 st
2 200 st
360 st
2 560 st

195 st
237 st
299 st
731 st
134 st
865 st

Antal konkurser AB
Sverige

Antal konkurser AB
Stockholms län

461 st
527 st
550 st
599 st
2 137 st

149 st
170 st
208 st
245 st
772 st
Källa: Tillväxtanalys & Kreditrapporten

Fördelningen av covid-19 fall på kommun/stadsdelsnivå
Länk till interaktiv karta: https://arcg.is/S1HXG

Region Stockholms insatser för
näringslivet
Region Stockholm genomför flera insatser för att stötta näringslivet i
Stockholms län. Bland annat genom riktade stöd, akut hjälp till företag
genom företagsjouren, regional samverkan och dialog med branscherna.
Stöd till företagare
•

•
•
•
•

Företagsjour riktat till små och medelstora företag i Stockholmsregionen - för snabb
rådgivning och information om vilka stödinsatser som finns att tillgå. Jouren sker i
samverkan med Almi. Efter efterfrågan på rådgivning på arabiska – erbjuder nu
Företagsjouren rådgivning på arabiska.
Telefon: 08-520 277 90, öppettider: vardagar 9-12 och 13-16. Läs mer på Almis
webbplats: https://www.almi.se/stockholm/foretagsjour.
Funktionsbrevlåda: där företag och aktörer kan ställa frågor och komma med inspel:
corona.trf@sll.se
Stöd till företagare, info: www.sll.se/stodforetagcorona
Läget i länet och dialogsamtal med branscherna: www.sll.se/naringslivcorona
Dialoger med branscherna med anledning av coronakrisen
Region Stockholm har dialogsamtal med ett flertal branscher i Stockholmsregionen,
däribland forsknings- och innovationsområdet, besöksnäringen, fordonsindustrin och
fastighets- och byggbranschen. Läs mer om våra dialogsamtal

Beslut kopplade till covid-19
•

•
•

Hållbarhets- och skärgårdsanslaget: Visit Stockholm ges en miljon kronor ur anslaget
till stärkt marknadsföring för att främja besöksnäringen i regionen efter att
coronapandemin är över. Visit Stockholm medfinansierar själva med samma
belopp. Läs mer om anslaget
Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder: Almi Företagspartner beviljas stöd
Användning av EU strukturfonder: Läs mer

Fortsatt regional samverkan
Samverkan pågår i befintliga regionala samverkansstrukturer och Region Stockholm
medverkar i en särskilt tillsatt regional samverkansgrupp tillsammans med Länsstyrelsen och
Stockholm Business Region. Dialoger sker även löpande med Tillväxtverket, SKR och
Näringsdepartementet.

Nationella stödinsatser
Regeringen satsar över 2 miljarder på äldreomsorgslyft: Nya åtgärder för att stärka
äldreomsorgen och vården under coronakrisen som innebär att anställda inom
äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid. Det möjliggör fler fasta
anställningar. läs mer
Regeringens åtgärder som även egenföretagare kan ta del av är märkta med *
•
•

Omställningsstöd till företag baserat på omsättningstapp*
Korttidspermittering för minskade lönekostnader
Pressträff 14 maj: Justering av stödet. I genomsnitt förväntas 550 000 personer per
månad vara korttidspermitterade under perioden 16 mars – 31 december. Totalt beräknas
stödet kosta omkring 95 miljarder kronor under 2020, vilket är drygt 45 miljarder mer än
senaste prognos och 75 miljarder mer jämfört med budgeteringen i vårändringsbudgeten.
Läs mer

•

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter ∗

•

Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher ∗

•

Utökad avsättning till periodiseringsfond ∗

•

Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader ∗

•

Anstånd med skatteinbetalningar ∗

•

Statlig lånegaranti till små och medelstora företag ∗

•

Utökade lånemöjligheter för företag via Almi, Exportkreditnämnden och Svensk
Exportkredit ∗

•

Statliga kreditgarantier till flygföretag

•

Ökat utrymme för Almi att vara en aktiv investerare i innovativa företag

•

Övriga relevanta åtgärder

EU:s initiativ och insatser
•

EU-kommissionen presenterar "Tourism and Transport Package”. Den 13 maj
presenterade EU-kommissionen ett paket med vägledning och rekommendationer
för att hjälpa medlemsländerna att gradvis lätta på de restriktioner som har införts
för att hantera spridningen av covid-19. Förslagen syftar också till att stödja
turismsektorn. Läs mer

•

•

•

Under fredagen tar EU-parlamentet ställning till flera finansiella förslag som ska
hjälpa EU genom coronakrisen, bland annat röstar de om sin syn på EU:s
flerårsbudget och en ny återhämtningsfond. Europaportalen rapporterar om
konfliktlinjerna för svenska ledamöter.
På onsdag träffas EU-kommissionärerna för att diskutera
flera coronarelaterade beslut, däribland ytterligare åtgärder till
turismsektorn och riktlinjer för öppnandet av nationsgränser. Läs mer om
kommissionärernas planering för de kommande veckorna här.
I fredags kom Eurogruppens finansministrar överens om att använda nödfonden
ESM, europeiska stabiliseringsmekanismen, som ett finansieringsverktyg för att
hantera coronapandemins effekter. Instrumentet ska bland annat stödja
sjukvården i eurozonländerna. Läs mer här.

