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Penningpolitiken fortsätter stödja 
återhämtningen och inflationen 
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Världshandeln har återhämtat sig snabbt

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



Fortsatt bekymmersamt i många tjänstebranscher

Produktionsvärde, index, december 2019 = 100, säsongsrensade data Källa: SCB
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Unga och utrikes födda särskilt drabbade i krisen

Arbetslöshet, procent av arbetskraften, säsongsrensade data. Unga avser 
arbetslösa mellan 15-24 år. Inrikes och utrikes födda avser åldrarna 25-54 år.

Källa: SCB
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Pandemins utveckling viktig 

• Stor smittspridning under våren

• Vaccinationerna pågår och verkar effektiva 

• Fortsatt mycket osäkerhet kring pandemin

• Restriktionerna antas lättas först under andra halvåret



Återhämtning med hjälp av omfattande stöd

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



Stora kast i inflationen, 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 beslutade och genomförda köp av stat-, kommun-,  
säkerställda- och företagsobligationer resp. statsskuldsväxlar. Skuggade 
illustrerar en jämn köptakt för återstoden av 2021. 

Källa: Riksbanken
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Fortsatt stöd från den ekonomiska politiken

• Återhämtning på väg, men inflationstrycket fortsatt lågt

• Pandemin är inte över

• Risker med att minska stödet allt för tidigt. 

• Återhämtningen förutsätter fortsatt finanspolitiskt stöd



Penningpolitik våren 2021

Ljusare utsikter efter 
de tunga fallen 2020.

Vaccinationerna igång 
men pandemin skapar 

fortsatt osäkerhet. 

Penningpolitiken ger 
stöd åt återhämtningen 

och inflationen. 
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