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Brant fall i svensk ekonomi

Riksbankens åtgärder håller ränteläget lågt 

för att hjälpa ekonomin till återhämtning



Kraftigt fall i svensk BNP

Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken



Stora ekonomiska konsekvenser av pandemin

Industriproduktion Detaljhandel

Index December 2019 = 100. Detaljhandelsförsäljning i löpande priser

för USA och i fasta priser för Sverige och euroområdet.  

Källor: U.S. Census Bureau, Eurostat, Federal Reserve och SCB



Många människor blir av med jobbet

Arbetslöshet, Sverige Arbetslöshet, USA

Procent av arbetskraften, 16-64 år respektive procent av 

arbetskraften över 16 år. Säsongsrensade data. 

Källor: Arbetsförmedlingen och U.S. Bureau of Labor Statistics



Företagen: ”Riktningen gör att man känner hopp”

• Omfattande ekonomisk politiska åtgärder

• Begränsningsåtgärder har lättats

• Förtroendeindikatorer har stigit något från låga nivåer

• Men företagen tror det kommer ta tid 

innan läget blir mer normalt



Riksbankens åtgärder har fått ner ränteläget 
och underlättat kreditförsörjningen

Marknadsräntor har kommit ner Utlåningen har hållits uppe

Räntor på 5-åriga obligationer, procent, respektive årlig tillväxttakt. Källor: Macrobond, SCB och Riksbanken



Ytterligare åtgärder för ett fortsatt lågt 
ränteläge och en trygghet i finansieringen
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Ytterligare åtgärder för ett fortsatt lågt 
ränteläge och en trygghet i finansieringen

• Utökas från 300 till 500 miljarder 

• Förlängs till och med första halvåret 2021

• Stats-, bostads- och kommunobligationer samt företagscertifikat

• Inleder köpen av företagsobligationer

500
miljarder

Utökar värde-
pappersköpen



Ytterligare åtgärder för ett fortsatt lågt 
ränteläge och en trygghet i finansieringen

Förlänger löptiden 
i utlåningen till 
bankerna • Bankerna kan låna från 3 månader upp till 4 år till nollränta

• Trygghet i att det finns finansiering till låg kostnad 

4
år

Sänker räntorna 
i utlåningen till 
bankerna

0%
ränta



Penningpolitiken stöttar återhämtningen 
och inflationen

Kraftigt ökad balansräkning Nollränta

Miljarder kronor respektive procent. Källa: Riksbanken



Långsam återhämtning i svensk ekonomi

Kraftigt fall i BNP Snabbt stigande arbetslöshet

Index 2019 kv4 = 100 respektive procent av arbetskraften. Källor: SCB och Riksbanken



Krisen och tillfälliga effekter håller nere 
inflationen 

• Tydliga avtryck av krisen och fallande energipriser 

• Ovanligt osäker statistik de närmaste månaderna

• Inflationen stiger långsamt mot målet

• Pandemins effekter på inflationen på lång sikt är osäkra

Årlig procentuell förändring respektive procentenheter 

Källor: SCB och Riksbanken



Samspel mellan olika politikområden mest effektivt
för att mildra krisens konsekvenser

• Effektivt genomslag när politikområden samverkar 

• Djup kris kräver omfattande ekonomisk politiskt stöd

• Riksbanken redo att göra mer om det behövs, 

när det behövs



Brant fall i svensk ekonomi

Riksbankens åtgärder håller ränteläget lågt 

för att hjälpa ekonomin till återhämtning


