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Konjunkturinstitutets bedömning av om kriterierna enligt 5 § andra
stycket lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete är uppfyllda
Konjunkturinstitutet ska, enligt myndighetens instruktion, bistå Regeringskansliet (Finansdepartementet) vid bedömning av om kriterierna enligt 5 § andra stycket lagen (2013:948) om stöd vid
korttidsarbete är uppfyllda. Denna uppgift preciseras i Konjunkturinstitutets regleringsbrev för budgetåret 2020 enligt följande
”Myndigheten ska under vissa förutsättningar till Regeringskansliet (Finansdepartementet) lämna en
skriftlig bedömning av om kriterierna enligt 5 § andra stycket lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete är uppfyllda. En sådan bedömning ska lämnas inom tre veckor efter det att ett sammanvägt
mått på svenska hushålls och företags syn på ekonomin understigit sitt historiska medelvärde med
mer än två standardavvikelser (vilket för närvarande motsvarar att myndighetens barometerindikator understigit värdet 80). En bedömning ska även lämnas när systemet för stöd vid korttidsarbete
tillämpats under sex månader.”
KONJUNKTURINSTITUTETS BEDÖMNING

Konjunkturinstitutet gör bedömningen att kriterierna i 5 § i lag om stöd vid korttidsarbete är uppfyllda och att det finns grund för regeringen att meddela föreskrifter om stöd vid korttidsarbete.
Konjunkturinstitutets bedömning är att det är mycket sannolikt att en synnerligen djup lågkonjunktur är nära förestående och att införande av stödet inte i beaktansvärd omfattning skulle hindra en
samhällsekonomiskt önskvärd strukturomvandling eller medföra andra betydande samhällsekonomiska nackdelar.
Konjunkturinstitutet bedömning är att den pågående covid-19 pandemin kommer att förorsaka en
mycket kraftig inbromsning i den svenska ekonomin och att det är mycket sannolikt att en synnerligen djup lågkonjunktur uppstår det andra kvartalet 2020. Det är högst troligt att barometerindikatorn för april månad kommer att understiga värdet 80. Konjunkturinstitutet anser att det snabba
förloppet av pandemin och den ekonomiska situationen gör att barometerindikatorn för mars 2020
(med värdet 92,4) inte kan ses som relevant för den aktuella bedömningen.
Konjunkturinstitutets bedömning av den ekonomiska utvecklingen presenteras utförligt i Konjunkturläget April som presenterades den 1 april 2020. Av denna rapport framgår att Konjunkturinstitutet
gör bedömningen att svensk BNP faller med över 6 procent det andra kvartalet 2020. BNP-gapet
uppgår då till –7,4 procent av potentiell BNP och arbetsmarknadsgapet (antalet arbetade timmar
som andel av potentiellt arbetade timmar) till –6,4 procent. Sysselsättningsgapet bedöms bli betydligt mindre negativt, – 2,5 procent, framför allt till följd av att många sysselsatta kommer att korttidspermitteras. Konjunkturinstitutets bedömning är att den synnerligen djupa lågkonjunkturen
kommer att bestå till och med första halvåret 2021.
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Konjunkturinstitutet gör bedömningen att stöd vid korttidsarbete kan ha vissa positiva effekter på
sysselsättningen och samhällsekonomin eftersom det i det redan aktiverade systemet med korttidspermittering, med en högre subventionsgrad än korttidsarbete, ställs högre krav för att företagen
ska få det beviljat av Tillväxtverket. Konjunkturinstitutet gör också bedömningen att statligt stöd
vid korttidsarbete i den rådande situationen inte i beaktansvärd omfattning hindrar den samhällsekonomiskt önskvärda strukturomvandlingen eller medför andra betydande samhällsekonomiska
nackdelar.
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