Covid-19: Näringslivet i
Stockholmsregionen
vecka 18
 Kraftigaste fallet någonsin för indikatorer i Konjunkturinstitutets
företags- och hushållsbarometer under april månad
 Stockholms län står för nästan 22 procent av alla öppet arbetslösa
och sökande i program i riket.
 92 462 personer i Stockholms län omfattas just nu av
korttidspermitteringar.
 Företag med 0 – 10 anställda fortsätter att vara överrepresenterade
bland de aktiebolag som går i konkurs.
 SAS varslar 5 000 personer, varav 1 900 i Sverige.

Läget i näringslivet
•

Kraftigaste fallet någonsin för Konjunkturinstitutets
barometerindikator i april

BNP faller i Konjunkturinstitutets uppdaterade basscenario med 7 procent i år. Den
globala ekonomin utvecklas sämre än väntat, vilket drabbar de svenska
exportföretagen som även hämmas av problem med internationella leveranskedjor.
Barometerindikatorn föll med 34 enheter från 92,5 i mars till 58,6 i april. För
tillverkningsindustrin, detaljhandeln, tjänstesektorn och för hushållen är fallet under
april historiskt. De som går mot strömmen är dagligvarubranschen som har den
högsta nivån någonsin. Den bransch som fallit mest i tjänstesektorn är hotell och
restauranger där indikatorn hamnade på drygt 44. Förhållandevis opåverkad är byggoch anläggningsverksamhet, där föll indikatorn med 6 enheter till 93. Läs mer
•

Riksbankens direktion

- beslutade att fortsätta köpen av stats- och bostadsobligationer, samt att lämna
reporäntan oförändrad på noll procent. Läs mer

•

Nordeas regionala prognos för Stockholms län

- prognostiserar att bruttoregionalprodukten kommer falla för första gången på 25 år
under 2020. Den förväntade tillväxten under året prognostiseras till -3 procent.

Sysselsättningen väntas minska brant under andra kvartalet och falla med 2,3
procent för helåret. Läs mer

Branscherna
•

SAS varslar 5 000 personer - varav 1 500 i Sverige

Varslet motsvarar 40 procent av alla anställda på SAS. Sedan tidigare har bolaget
permitterat nästan hela sin personalstyrka, cirka 11 000 anställda.
•

Situationen är akut för många sällanköpshandlare

67 procent anger att de har finansierings- och likviditetsproblem. Cirka 10 000
företag är så pass pressade att de överlever max två månader till om krisen fortsätter
som idag.

•

Permitteringsstödet når inte soloföretagare i kulturbranschen

81 procent av alla soloföretagare inom kulturbranschen driver inte sitt företag i
aktiebolagsform som är kravet för permitteringsstöd. Totalt finns 14 000
soloföretagare inom kulturbranschen i Stockholmsregionen, vilket är hälften av
Sveriges soloföretagare inom kulturbranschen.
•

Stora ekonomiska branschskillnader

Enligt preliminär försäljningsstatistik från SCB ökade försäljningen inom
dagligvaruhandeln med 9 procent och tillverkningsindustrin med 4 procent jämfört
med samma period föregående år. Dessutom ökade den totala försäljningen med en
procent. Skanska och NCC blev tisdagens stora börsvinnare efter att ha publicerat
överraskande starka delårsrapporter sedan det visat sig att coronaeffekten inom
byggindustrin än så länge är liten. De branscher som backade mest var resebyråerna
(60 procent), flygbranschen (49 procent), hotell (37 procent) och restauranger (23
procent).

Utvecklingen på arbetsmarknaden
•

Varsel

- planar ut jämfört med förra veckan och nivåerna i april fortsätter att vara lägre än
under mars. Antal varsel ligger dock fortfarande på högre nivåer än föregående år.
- Stockholms län stod för 42 procent, 8 540 personer, av alla varsel i Sverige mellan 1
– 24 april och totalt har 32 135 varsel rapporterats i länet under perioden 1 mars – 24
april. Under denna period ökade Stockholms stads arbetslösa med nästan 8 000
personer.
- I Västra Götaland har 14 procent varslats och i Skåne 9 procent.
- Samtliga kommuner i länet fortsätter att se sin arbetslöshet öka under v. 17.
•

Korttidspermitteringar ökar

- I Sverige omfattas nästan 300 000 personer av korttidspermitteringar.

- Stockholms län står för 30 procent av alla som omfattas av kortidspermitteringar i
riket, 92 462 personer.
- Mer än hälften av alla som omfattas av korttidspermitteringar i Stockholms län finns
inom handeln (20%), hotell- och restaurangbranschen (19%) samt verksamheter inom
juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (16%).

Konkursstatistik
•

Konkurser bland aktiebolag i Stockholms län

Mellan den 1-29 april har 245 konkurser registrerats i Stockholms län, vilket berör
minst
1 008 anställda personer. Det är 60 fler konkurser än förra veckan.
•

De tre mest konkursdrabbade branscherna i april:

- Restaurangverksamhet (23 konkurser)
- Slutbehandling av byggnader (17 konkurser)
- Konsulttjänster till företag (14 konkurser).
- Företag med mellan 0 – 10 anställda fortsätter att vara överrepresenterade bland
de aktiebolag som går i konkurs.

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

Region Stockholms insatser för
näringslivet
Dialoger under veckan
•

Tisdag 28 april: Dialog med finansbranschen angående coronoapandemins effekter
på företag och ekonomi i Stockholmsregionen
(Irene Svenonius, finansregionråd och Gustav Hemming, regionråd)
Läs mer om våra tidigare dialogmöten

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:s 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.

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.
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

Nationella stödinsatser
Enklare för företag att låna




Utökade lånemöjligheter via Almi, Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit
En statlig kreditgaranti för lån till företagen
En statlig kreditgaranti för lån till flygföretagen

Minskade kostnader för företagen







Tillfälligt sänkta socialavgifter
Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader
Utökad avsättning till periodiseringsfond
Anstånd med skatteinbetalningar
Staten tar över sjuklöneansvar
Möjlighet att korttidspermittera för att minska lönekostnader

Stöd till vissa branscher



Stöd till kultur och idrott
Stöd till medier

EU:s initiativ och insatser
•

•
•

•

Den 24 april godkände EU-kommissionen Sveriges förslag på statlig garanti
till flygbolaget SAS på upp till 137 miljoner euro för
att kompensera de ekonomiska skadorna av coronakrisen. Stödet kompletterar en tidigare
ansökan om statsstöd till samtliga flygbolag verksamma i Sverige.
Beslut att godkänna kommissionens förslag på samordning av framtida lättnader av
coronarestriktionerna.
EU-kommissionen förbereder en revidering av det tillfälliga ramverket för statsstöd som
antogs den 19 mars. EU:s medlemsländer uppmanas ge inspel till kommissionen kring de
föreslagna ändringarna som syftar till att underlätta för företag att ta del av lån till
gynnsamma villkor.
EU-ländernas ministrar med ansvar för turism träffades den 27 april för att utbyta
erfarenheter om krisåtgärder till sektorn. Ministrarna anser att turism bör utgöra ett
fokusområde för framtida EU-stöd.

