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Riksbankens åtgärder underlättar 

återhämtningen från pandemin



Coronapandemin präglar utvecklingen 

Andra våg av smittspridning 
under hösten och vintern 

Nya restriktioner 

Vaccinationerna har påbörjats

Källor: Oxford COVID-19 Governmnet Response Tracker
(OxCGRT) och Riksbanken 
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Återhämtning i världshandeln och 
tillverkningsindustrin

Världshandeln avser utrikeshandel med varor.  Index, december 2019 = 100. Källor: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis



Fortsatt bekymmersamt för delar av 
tjänstesektorn även i Sverige 

Index, december 2019 = 100, säsongsrensade data. Källa: SCB 
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Svensk ekonomi mer motståndskraftig mot 
andra vågen av smitta

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



Arbetslösheten har sjunkit tillbaka men är 
fortfarande hög 

Procent av arbetskraften. Källor: SCB och Riksbanken



Volatil inflation stiger på sikt

Årlig procentuell förändring. Källor: SCB och Riksbanken



Penningpolitiken ger stöd åt återhämtningen 
och inflationen

Köp av värdepapper Reporänta på noll de närmaste åren

Fyllda staplar är genomförda och beslutade köp av stat-, kommun-,  
säkerställda- och företagsobligationer resp. statsskuldsväxlar. Skuggade 
illustrerar en jämn köptakt för återstoden av 2021. 

Källa: Riksbanken
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Riksbankens innehav av värdepapper 
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Miljarder kronor, nominellt belopp. Streckad linje är prognos för innehavet t.o.m. 2021. 
Därefter en teknisk framskrivning under antagande om jämn köptakt. 

Källa: Riksbanken



Även den ekonomiska politiken 
behöver vara uthållig

 Riksbankens åtgärder effektiva för att hålla ränteläget lågt 

 Utan åtgärderna hade krisen slagit ännu hårdare med fler arbetslösa

 Finanspolitiken mer träffsäkert stöd åt drabbade sektorer



Riksbankens åtgärder underlättar 

återhämtningen från pandemin
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