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Nedstängningen i Australien 
har varit tuffare än i Sverige 
och många av landets företag 
har drabbats hårt. På onsda-
gen kom nya bevis på hur pan-
demin har landets ekonomi  
i sitt grepp. BNP krympte med 
hela 7 procent – det största 
raset sedan recessionen på 
1930-talet. Det följer på en 
nedgång med 0,3 procent 

under första kvartalet. Aus-
traliens rekordsvit – nästan 
30 år utan recession – tar där-
med nu abrupt slut. Ned-
gången under andra kvarta-
let var dessutom större än eko-
nomkåren hade befarat.

Senast landet drabbades av 
ett större BNP-ras var 1974. 
Då krympte ekonomin med  
2 procent.

”Det här är en förödande 
dag för Australien”, säger pre-
miärminister Scott Morrison, 
samtidigt som han försäkrar 
att hans regering har en plan 
för att leda landet ur lågkon-
junkturen.

Bakom nedgången i andra 
kvartalet finns framför allt ett 
ras i hushållens konsumtion. 
Tjänstesektorn har drabbats 
hårt. 

Australiens fall är dock inte 
lika stort som det som många 
andra västländer drabbats av. 
Saul Eslake, ekonom vid Uni-
versity of Tasmania, säger till 
Financial Times att fortsatt 
god kinesisk efterfrågan på 
framför allt järnmalm gett 
stöd. Samtidigt har reger-
ingen gjort sitt med omfat-
tande stimulanser.

Australien lyckades  länge 
hålla smittan under kontroll. 
Men när flera delstater bör-
jade öppna upp i maj tog den 
ny fart. För närvarande gras-
serar coronaviruset i exempel-

vis storstaden Melbourne,  
i delstaten Victoria. Nya åtgär-
der vidtas, vilket knappast lär 
hjälpa den ekonomiska åter-
hämtningen. 

”Tillväxten i tredje kvarta-
let kommer att pressas av ned-
stängningarna i Victoria och 
utöver de hälsomässiga pro-
blemen kommer befintliga res-
triktioner och avskaffande av 
lönebidrag att tynga ekono-
min”, säger Sara Hunter, chefs-
ekonom vid BIS Oxford Eco-
nomics till FT.
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Australiens premiärminis-
ter Scott Morrison. FOTO: TT

Virus sänkte Australiens rekordsvit
Den längsta högkonjunk-
turen för ett land i 
modern tid är över. 

Pandemin väntas fort-
sätta pressa rekordlandet 
Australiens ekonomi.

MÖRKA MOLN. Oron ökar bland svenska företag i Hongkong efter Pekings allt hårdare grepp i regionen. FOTO: VINCENT YU  
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Svenska företag i Hongkong har en dyster 
syn på framtiden, med rädsla att Pekings 
hårdare grepp ska urholka stadens affärs-
fördelar, enligt en ny rapport. Men ännu 
har de inga planer på att fly staden.
Den senaste tidens politiska 
och ekonomiska turbulens  
i Hongkong – där staden drab-
bats av handelskriget mellan 
USA och Kina, utbrottet av 
coronaviruset och införandet 
en kontroversiell nationell 
säkerhetslag – har satt tyd-
liga spår bland de svenska för-
tagen som är stationerade här.

”Hongkong är fortfarande 
en dynamisk stad med stora 
möjligheter för svenska före-
tag. Men spelplanen har för-
ändrats, främst på grund av 
den nationella säkerhetslagen 
och Pekings ökade infly-

tande”, säger Kristian Ode-
bjer, ordförande för Svenska 
Handelskammaren i Hong-
kong, till Di.

Kammarens  nya rapport, 
som är framtagen i samarbete 
med svenska konsulatet och 
Business Sweden, är långt 
från upplyftande läsning. 
Hela 42 procent av de tillfrå-
gade företagen säger att 
affärsklimatet är dåligt eller 
mycket dåligt. Det kan jäm-
föras med den förra under-
sökningen för två år sedan  
då endast 10 procent kände  

att affärsklimatet var nega-
tivt. Studien genomfördes  
i våras med kompletterade 
data i augusti. 

Utbrottet  av coronaviruset 
framhålls i rapporten som en 
kortsiktig risk mot de svenska 
företagen. Den nya nationella 
säkerhetslagen, som på 
många sätt begränsar ytt-
rande- och pressfrihet och sta-

dens oberoende rättssystem, 
ses som en långsiktig risk. En 
överväldigande majoritet av 
företagarna uppgav att den 
nya lagen kommer ha negativ 
inverkan på deras verksam-
het och att den hotar stadens 
status som internationellt 
finans- och affärscenter. 

Studien visar dock inga på 
tecken på att de svenska före-
tagen flyr staden, även om  
40 procent uppger att de ska-
lar ner på investeringarna  
i Hongkong.

”Jag har inte hört talas om 
ett enda svenskt företag som 
lämnat Hongkong eller sagt 
att de är på väg att göra det. 
Strategin just nu tycks vara 
att avvakta utvecklingen”, 
Kristian Odebjer.

”Vi ska inte måla djävulen 
på väggen. Det finns begrän-

sat med alternativ till Hong-
kong för de som vill fortsätta 
att göra affärer i Kina och 
regionen.”

Även en rapport från Ame-
rikanska handelskammare  
i Hongkong visade på oro över 
utvecklingen, där 39 procent 
av de tillfrågade företagen sa 
att de redan flyttat kapital, till-
gångar och verksamhet från 
staden.

Det anses samtidigt ha  
blivit svårare att rekrytera 
västerländsk arbetskraft till 
staden.

Drygt hälften av de svenska 
företagen spår minskad för-
säljning under det kommande 
året.
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Kristian Ode bjer, ordförande 
för Svenska Handelskam-
maren i Hongkong.

Ny spelplan oroar
Svenska företag befarar försämringar i Hongkong

Fängelse hotar 
danska bankchefer
Det danska Finanstilsynet 
har begärt en redogörelse 
från Danske Bank angå-
ende fel i bankens system 
för att begära in skulder. 
Enligt Berlingske och 
danska TV2 har banken 
felaktigt krävt in totalt  
50 miljoner kronor från 
drygt 10 000 kunder.

Banken hävdade att det 
hela berodde på ett it-fel.

Bankens advokatbyrå 
varnar nu för att nyckel-
personer riskerar fängelse-
straff, skriver Berlingske. 
Enligt byrån informerades 
chefer om felet redan 2009, 
men banken fortsatte ändå 
att begära in pengarna.  
 (Di/Direkt)

Oljejätten Exxon 
drar ned personal
Den amerikanska oljekon-
cernen Exxon Mobil över-
väger att dra ned på perso-
nalen runt om i världen, 
uppger en talesperson, 
sedan bolaget aviserat ett 
erbjudande till anställda 
som vill gå frivilligt i Aus-
tralien. 

Exxon har kapat investe-
ringsplanerna för 2020 med 
30 procent.   (TT-Reuters)

USA nobbar globalt 
vaccinprojekt
USA ska inte delta i ett 
globalt projekt för att 
utveckla, producera och 
distribuera vaccin mot 
coronaviruset, bland annat 
eftersom Världshälsoorga-
nisationen, WHO, spelar en 
ledande roll, rapporterar 
The Washington Post med 
hänvisning till Vita huset.

Fler än 170 länder deltar  
i projektet Covid-19 Vaccines 
Global Access, Covax, för att 
få fram verksamma vaccin 
och säkra en rättvis fördel-
ning världen över.  (TT)

Norge på minus 
igen efter 25 år
Norska staten har redovisat 
ett underskott i de offent-
liga finanserna under andra 
kvartalet i på 83 miljarder 
norska kronor. Det är första 
gången sedan 1994. (TT)

Mer hemmalek lyft 
för danska Lego
Den danska leksaksjätten 
Lego har gått bra under det 
första halvåret.

Omsättningen steg med 
6,5 procent till 15 744 miljo-
ner danska kronor under det 
första halvåret jämfört med 
ett år tidigare. Rörelseresul-
tatet lyfte med 11,5 procent 
till 3 899 miljoner danska 
kronor.   (TT-Reuters-Ritzau)

n Italiens före detta pre-
miärminister Silvio Berlus-
coni, 83, har testats posi-
tivt för covid-19 och hålls 
för närvarande isolerad  
i sitt hem i Arcore, nära 
Milano, säger hans stab  
i ett uttalande.  (TT-Reuters)


