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Återhämtning kantad av stor osäkerhet

Riksbankens åtgärdsprogram och nollränta ger stöd



Svensk ekonomi har börjat återhämta sig 

Index, 2019 kv 4 = 100. Källor: SCB och Riksbanken.



Lång väg tillbaka för den globala ekonomin

Världshandeln avser handel med varor. Index, 2019 kv 4 = 100. Källor: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.



Stor osäkerhet och risk för bakslag

Antalet covid-smittade ökar igen på flera håll i världen

Restriktioner har inte kunnat lättas ytterligare

Finansmarknaderna fungerar med stöd av centralbanker

Höga skuldnivåer och stora budgetunderskott i många länder

Krisens effekter på längre sikt? 



Lån till företag
via banker

Köp av räntebärande
värdepapper

Ökad tillgång till säkra
och likvida tillgångar

Beslutat
(Utnyttjat)

500 mdr
(165 mdr)

500 mdr
(190 mdr)

Reporäntan 0%

Obegränsat SEK, 60 mdr USD
(29 mdr, 2 mdr)

En kombination av åtgärder mest effektivt för 
att hålla räntorna till hushåll och företag låga



Riksbankens åtgärder har bidragit till att hålla 
räntor låga och kreditförsörjningen igång  

Marknadsräntor har kommit ner Utlåningen har hållits uppe

Räntepapper med 5 års löptid i procentenheter. Lån till företag och 
hushåll i årlig procentuell förändring. Den streckade linjen avser den 11 
mars då WHO deklarerade Covid-19 en pandemi.

Källor: Bloomberg, Refinitiv och Riksbanken.
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Kommer att ta tid för ekonomin att läka

Index, 2019 kv 4 = 100. Källor: SCB och Riksbanken.



Viss stabilisering men ändå besvärligt läge på 
arbetsmarknaden

Procent av arbetskraften. Källor: SCB och Riksbanken.



Krisen och tillfälliga effekter håller nere inflationen 

Tydliga avtryck av krisen och fallande energipriser

Svårtolkad statistik de närmaste månaderna

Inflationen stiger långsamt mot målet

Pandemins effekter på lång sikt är osäkra

Årlig procentuell förändring. Källor: SCB och Riksbanken.



Viktigt samspel mellan olika politikområden

• Riksbankens åtgärder effektiva att hålla ränteläget lågt 

• Finanspolitiken mer träffsäkert stöd åt 
drabbade sektorer 

• Finanspolitiken viktig faktor för återhämtningen 2021



Återhämtning kantad av stor osäkerhet

Riksbankens åtgärdsprogram och nollränta ger stöd
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