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Det ekonomiska läget
sedan PPR juli



Vad har hänt i omvärlden i sommar?

Oron avseende Italien på fortsatt hög nivå

Eskalerad handelskonflikt mellan USA och 
Kina

Turbulens i Turkiet



Sverige: Fortsatt stark ekonomisk aktivitet

Starkare tillväxt än förväntat Arbetslösheten i linje med prognos

Årlig procentuell tillväxt respektive procent av arbetskraften, 15–74 år. Källor: SCB och Riksbanken



Inflationen nära målet

KPIF 2,2 procent under sommaren
Inflationsförväntningarna ligger 
fortsatt runt målet

Årlig procentuell förändring respektive procent, medelvärde. 
Energiprisbidraget till KPIF är beräknat som skillnaden mellan KPIF och 
KPIF-XE. Inflationsförväntningar avser penningmarknadens aktörer.

Källor: SCB, TNS Sifo Prospera och Riksbanken



Makroutvecklingen under sommaren

• BNP-tillväxten var starkare än väntat i andra kvartalet

• Arbetslösheten i linje med prognos 

• KPIF-inflationen i juli var högre än väntat

• Inflationsförväntningarna fortsatt vid målet

3,8
BNP-tillväxt

kv2

6,2
Arbetslöshet

kv2

2,2
KPIF juli

Årlig procentuell förändring av faktisk BNP, arbetslöshet som andel av 
befolkningen mellan 15-74 år samt årlig procentuell förändring av KPIF.  

Källa: SCB



Riksbankens roll på 
betalningsmarknaden



Betalningar grunden för all ekonomisk aktivitet

Förtroende för pengar

Främja ett säkert & effektivt
betalningsväsende

Penningpolitik
Finansiell
stabilitet

Därför 
skapades 

centralbanker

Utan 
förtroende: 
ekonomisk 

kollaps



Privata pengar

Pengar anpassas efter teknologi och behov

Statlig peng
Statlig valuta

Privata elektroniska
pengar Statlig elektronisk

valuta

?



Kontanter minskar i betydelse i Sverige

Källa: SCB and RiksbankenSEK mdr (årsgenomsnitt). Kontanter i cirkulation/BNP. Streckade 
linjer anger möjlig utveckling baserat på trend från 2010.
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Allt färre betalar med kontanter - enkätsvar

Källa: RiksbankenProcent. Andel av de tillfrågade som i sin senaste betalning använde kontanter.



Swish nu lika vanligt som kontantbetalning 

Procent. Diagrammet visar svar på frågan: Vilka betalsätt 
har du använt under den senaste månaden?

Källa: Riksbanken



Alla vägar i kronor bär till RIX

18 000 överföringsuppdrag/dag

600 miljarder kronor omsätts

13



Riksbanken kommer att modernisera sina 
betalningstjänster till marknaden

Riksbanken vill utveckla sina 
tjänster så att de passar dagens 
teknologi och nya sätt att betala 



På gång på betalningsmarknaden

Riksbanken har gått ut med två konsultationer till 
marknaden

Riksbankskommittén har kommit med ett 
delbetänkande om kontanter

P27 ett pan-nordiskt bankinitiativ



Infrastrukturen – den tekniska plattformen –
måste inte finnas i Sverige

Samlokalisering 
med ECB

Inhemsk 
lösning

beredskap

suveränitet

effektivitet 

säkerhet



E-kronan: framtidens betalningsmedel?

• Möjliga egenskaper hos en e-
krona behöver utredas vidare

• Lagstiftning kommer behövas 
för tydlighetens skull – dagens 
lagstiftning ålderstigen

• E-kronans egenskaper får 
avgöra valet av teknisk lösning



E-kronan säkrar effektivitet och krisberedskap 
på en marknad där det behövs 

• E-kronan kan öka konkurrensen på betalningsmarknaden

• Vissa grupper har svårt att klara sig med dagens digitala 
lösningar

• Riksbankens betalningsmedel kan förberedas för 
krissituationer



En e-krona? Riksbankens övergripande tidplan

2017 2018 2019 2020 - ?

Direktionen kan välja
att avsluta projektet

Fas 1

Utveckla ett 
koncept

Fas 2

Förfina
konceptet

Fas 3
-Analys
-Utreda  lagändringar
-Piloter och tester



Betalningar grunden för all ekonomisk aktivitet

Förtroende för pengar

Främja ett säkert & effektivt
betalningsväsende

Penningpolitik
Finansiell
stabilitet

Därför 
skapades 

centralbanker

Utan 
förtroende: 
ekonomisk 

kollaps



Tack!
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