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Konjunkturinstitutet har granskat remissen och tillstyrker förslaget.
Spridningen av det virus som orsakar covid-19, och de åtgärder som införts för att begränsa
smittspridningen, har drabbat företag som i grunden är livskraftiga. Därför har Konjunkturinstitutet sedan pandemins utbrott tillstyrkt förslag som underlättat för företag att behålla sina
anställda och gett företagen möjlighet att övervintra pandemin. Konjunkturinstitutet anser därför att det är motiverat att stötta företag som drabbas av åtgärder som införs med stöd av den
nya pandemilagen.
Under covid-19-pandemin har flera branscher, exempelvis de kontaktnära, drabbats hårt av de
restriktioner som har införts för att minska smittspridningen. I de branscherna har också antalet konkurser varit högre än normalt.1 Om pandemilagen används är det troligt att de kontaktnära branscherna drabbas än hårdare vilket gör att företag i dessa branscher är i behov av
stöd för att övervintra pandemin. Samtidigt finns det problem med den här typen av stöd. Det
finns en risk att stöden betalas ut till företag som har svårigheter som inte är relaterade till
pandemin. Genom att de företagen får del av stöden förhindras ekonomins normala strukturomvandling vilket på sikt kan leda till lägre tillväxt. Ett tecken på att de samlade stöden sedan
pandemins utbrott kan ha varit för generösa är att antalet konkurser i vissa branscher varit
lägre under pandemin jämfört med tidigare år. Utifrån denna aspekt är det därför viktigt att
nedstängningsstödet bara ges under en begränsad period.
I tidigare remissvar har Konjunkturinstitutet påpekat att ersättningen till permitterade anställda
är hög jämfört med ersättningarna i andra delar av socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen.2 En hög ersättning riskerar att hålla kvar anställda i företag med förhållandevis låg konkurrenskraft. Då nedstängningsstödet ersätter lönekostnader fullt ut blir ersättningen till anställda än mer generös jämfört med permitteringsstöden och arbetslöshetsförsäkringen. En
lösning på detta skulle kunna vara att nedstängningsstödet bara omfattar en del av företagens
lönekostnader.

1 Se exempelvis diagrammen i ”Veckosammanställning av högfrekvent data (uppdaterad 18 mars)” på www.konj.se.
2 Se exempelvis remissvaret ”Stöd vid korttidsarbete i vissa fall” på www.konj.se.
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Då det inte går att säga under vilka omständigheter som nedstängningsstödet kommer att användas är det svårt att bedöma den offentligfinansiella effekten av förslaget. Det är av samma
anledning svårt att kvantifiera effekten av nedstängningsstödet på ekonomin.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz. Föredragande
har varit Markus Sigonius.
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