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Ökad smittspridning – ny nedgång i ekonomin

Nollränta och utökade köp av värdepapper 
ger stöd i en osäker tid



Ökad smittspridning och nya restriktioner 

Procent av antal testade. Veckodata t.o.m. v 46. Källa: ECDC
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Redan utsatta sektorer drabbas ytterligare

Procentuell förändring i omsättning på dagsnivå jämfört med 2019 i ca 600 
restauranger med genomsnittlig omsättning på 18 mkr. 

Källa: Caspeco.se
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arbetsmarknaden 
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Ny nedgång i svensk ekonomi

• Ett halvår med svag tillväxt

• Hushåll och företag är dock bättre förberedda

• Hittills små rörelser på finansmarknaderna 

• Stödåtgärder från regeringar och centralbanker på plats

• När väl restriktioner släpps kan återhämtningen bli snabb

Men osäkerheten är stor



Lång och osäker väg tillbaka

Index, 2019 kv4 = 100, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken



Omfattande penningpolitiskt stöd så länge det behövs

Utökar och förlänger köpen av värdepapper 
Upp till 700 miljarder under hela 2021

Nollränta de närmaste åren



Stort stöd från världens centralbanker 

Centralbankers balansomslutning, procent av årlig BNP Källa: Macrobond
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Låga räntor till hushåll och företag – ger stöd 
åt återhämtningen och inflationen

Procent Källor: SCB och RIksbanken



En kombination av penning- och finanspolitik 
gör stödåtgärderna mer effektiva

Riksbankens åtgärder effektiva för att hålla ränteläget lågt

Finanspolitiken mer träffsäkert stöd åt drabbade sektorer

Krävs omfattande ekonomisk-politiskt stöd under lång tid



Volatil men gradvis stigande inflation

Procent Källor: SCB och Riksbanken



Ökad smittspridning – ny nedgång i ekonomin

Nollränta och utökade köp av värdepapper 
ger stöd i en osäker tid
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