
Vad ska man … gissa? 
Den inbromsning i världsekonomin som har börjat 
avspeglas i den ekonomiska statistiken är av en aldrig 
skådad omfattning. Tillväxtfallet startade i Kina under 
inledningen på året då den kinesiska ekonomin till 
stora delar stängdes ned. Men, i och med att pandemins 
epicentrum har flyttat till först Europa och sedan USA 
har dess direkta effekt på den globala ekonomin snabbt 
vuxit. Till följd av att allt fler länder sedan i mars 
placerats i karantän blir inbromsningen i världsekonomin 
nu osedvanligt abrupt. Det är svårt att i dagsläget sätta 
siffror på djupet i recessionen. Den exceptionellt snabba 
och kraftiga inbromsningen omöjliggör dessutom 
underbyggda prognoser på utvecklingen härifrån 
och framåt. Att tillväxttappet blir historiskt stort står 
dock utom tvivel, men avgörande för marknaden blir 
hur pass långvarig snarare än djup recessionen blir. 
En unik situation har samtidigt lett till extraordinära 
policyåtgärder från regeringar och centralbanker. 
Åtgärder som skapar förutsättningar för att ekonomierna 
ska kunna återhämta sig i takt med att de gradvis 
förväntas öppna upp. Storleken på och snabbheten i de 
finans- och penningpolitiska stimulanser som har satts in 
saknar motstycke i historien. Men, tiden spelar roll. Får vi 
inte bukt med pandemin sätts öppnandet av ekonomierna 
på spel och risken för en utdragen lågkonjunktur ökar. I 
så fall skulle alla implementerade policyåtgärder, om 
än extraordinära, också komma att bita sämre. Den 
enda tillgängliga referens för hur covid-19 kan förväntas 
utvecklas i västvärlden finns i dess ursprungliga 
epicentrum Kina. Därifrån rapporteras att smittspridning 
ska vara under kontroll och att den kinesiska ekonomiska 
aktiviteten nu återigen ökar efter knappt ett kvartal av 
nedstängning. Skulle vi se ett förlopp med samma tidslinje 
också i resten av världen så skulle det betyda att virusets 
påverkan världsekonomin blir stor men relativt kortvarig.

Den inbromsning som vi nu ser i världsekonomin är den mest 
brutala som världen kanske någonsin har sett. Corona-
utbrottet hade startat i Kina redan före årsskiftet och stora 
delar av den kinesiska ekonomin stod därefter still till följd 
av nedstängningar för att hejda smittspridningen under 
inledningen på året. En signifikant minskad efterfrågan 
och ett betydande produktionsstopp i en ekonomi som vuxit 
till att bli en betydande underleverantör för en stor del av 
världens övriga produktion fick dock en relativt begränsad 
effekt på den ekonomiska aktiviteten i resten av världen. 
Men, i och med att pandemins epicentrum först flyttade 
från Mittens Rike till Europa och därefter till USA har 
dess direkta effekt på den globala ekonomin snabbt vuxit. 
Som en följd av att flertalet länder sedan i mars simultant 
placerats i karantän har inbromsningen i världsekonomin 
blivit osedvanligt abrupt. 
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Dramatiken i fallen blir tydliga när man jämför BNP-
siffror för året första kvartal från Europa med de från USA. 
Eftersom Europa införde restriktioner tidigare än USA 
hade den europeiska BNP-tillväxten påverkats betydligt 
mer än den amerikanska. I USA rapporterades den årliga 
tillväxttakten ha sjunkit från nästan 2,5 procent i slutet på 
förra året till i princip noll under kvartalet. En betydande 
nedgång trots att endast en halv månad påverkades av de 
införda restriktionerna. I Europa började länder sättas i 
karantän från början av mars, alltså ett par veckor innan 
motsvarande åtgärder sattes in runt om i USA. Två ynka 
veckor mer av nedstängning fick som följd att Europas 
tillväxt föll betydligt mer, då BNP rapporterades ha sjunkit 
med nästan 3½ procent jämfört med samma period i fjol. 
Den stora tillväxtskillnaden mellan ekonomierna till följd 
av den lilla skillnaden i antal dagar som ekonomierna varit 
nedstängda vittnar om den oerhörda ekonomiska effekten 
av åtgärderna för att hindra smittspridningen.  Samtidigt 
vet vi att restriktionerna, som nu har börjat lättas, kommer 
att påverka tillväxten ännu mer negativt under årets andra 
kvartal.

Det är i det här läget lätt att bli fånge i nuet och dra 
långtgående slutsatser om utvecklingen framöver utifrån 
den episka tvärnit som just nu präglar den globala 
ekonomin. Här är det värt att påminna sig om att det än 
så länge bara handlar om en period på drygt två månader. 
Avgörande för marknaden blir hur pass långvarig snarare 
än djup recessionen blir.

Den enda referens tillgänglig för hur covid-19 kan förväntas 
utvecklas i västvärlden är dess ursprungliga epicentrum 
Kina. Den kinesiska ekonomin, som växte med 6 procent 
i årstakt i slutet på förra året, hade under årets tre första 
månader krympt med nästan 7 procent. Det kan ge en viss 
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vägledning avseende det vad som väntar USA och Europa 
under det andra kvartalet. Men, i Kina finns samtidigt, om 
än preliminära så likväl, hoppfulla tecken på att man har 
börjat få bukt på smittan och den ekonomiska aktiviteten 
ökar igen efter knappt ett kvartal av nedstängning. Redan 
i mars, när stora delar av Kina började öppnas upp, hade 
en ansenlig del av landets produktion kommit igång igen. 
En återhämtning som fortsatte under april. Skulle vi se 
ett förlopp med samma typ av tidslinje också i resten 
av världen så skulle det betyda att virusets påverkan på 
världsekonomin blir stor men relativt kortvarig. 

En unik situation har samtidigt lett till extraordinära 
policyåtgärder från regeringar och centralbanker. 
Åtgärder som skapar förutsättningar för att ekonomierna 
ska kunna återhämta sig i takt med att de förväntas 
öppna upp. Storleken på och snabbheten i de finans- och 
penningpolitiska stimulanser som har satts in saknar 
motstycke i historien. Det gör samtidigt att jämförelser med 
tidigare kriser blir svårtolkade. De åtgärder som har satts 
in, och som troligtvis kommer att bli fler, skapar en brygga 
för företag och hushåll under krisen. Via penningpolitiken 
har framför allt risken för likviditetsbrist i företagssektorn 
reducerats. Finanspolitiken har i sin tur kraftsamlats för 
att hålla företagen flytande genom att stater bland annat 
tar ansvar för delar av bolagens lönekostnader. De statliga 
medel som pumpas in förbättrar förutsättningarna för 
att företag och hushåll ska kunna återgå till en situation 
som i hög grad ska kunna likna den som rådde innan 
coronaviruset satte klorna i samhället. Men, det är också 
därför som tiden spelar en avgörande roll. Får vi inte bukt 
på pandemin kan ekonomierna komma att bli fortsatt 
nedstängda under längre tid eller bara öppna delvis. Det 
skulle i sin tur leda till en mer utdragen lågkonjunktur 
vilket gör att policyåtgärderna får sämre effekt. 

Vad ligger då i aktiemarknadens förväntningar? I 
skrivande stund värderas de flesta börser högre än 
deras genomsnittliga historiska värderingar. Gemensamt 
för de aggregerade prognoserna på såväl de svenska, 
europeiska och amerikanska börsbolagens vinster är att 
de kommer att bli 20 procent lägre i år än vad de var förra 
året. Lika gemensamt är att vinsterna för 2021 kommer 
att vara tillbaka på samma nivåer som de var 2019. Utifrån 
dessa prognoser skulle man kunna tolka aktiemarknaden 
som att den förväntar sig betydande vinsttapp under de 
kommande två, kanske tre, kvartalen. Men, att vinsterna 
därefter ska återhämta sig ganska snabbt.

Även om det är frustrerande, så är det enda vi kan göra 
i dagsläget gissa om coronavirusets fortsatta framfart. 
Pandemins fortsatta utbredning avgör i sin tur världs-
ekonomins expansionsmöjligheter. I och med det är det 
omöjligt att göra underbyggda prognoser på marknadsut-
vecklingen då den ligger väl dold i den här kompakta virus-
infekterade dimman. 
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