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Penningpolitiska bedömningen i februari

Konjunkturen i Sverige och omvärlden mattas av mot mer normala nivåer

Handelsavtal mellan USA och Kina

Före corona-spridningen, stabilisering i tillverkningsindustrin

Fortsatt uppgång i indikatorer även under februari

Förhållandevis stark arbetsmarknad i både Sverige och omvärlden



Inflationen dämpas av låga energipriser i år

Årlig procentuell förändring, pricken avser utfall för januari. Källor: SCB och Riksbanken



Låga räntor under lång tid

Reporänta, procent

Ger stöd åt ekonomin och inflationen

Räntor har sjunkit globalt senaste 30 åren 
av strukturella skäl. För med sig:
• Högre skuldsättning
• Lägre avkastning (ex pensionssparandet)
• Högre risktagande och tillgångspriser

Hur vill vi i Sverige hantera detta? 

Källa: Riksbanken
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Ökad osäkerhet till följd av corona-viruset

I februari sänkte vi vår omvärldsprognos, framförallt för  Kina

Spridningen utanför Kina har förvärrat läget 

WHO ser hög risk för spridning och påverkan globalt

OECD uppskattar effekten på världs-BNP till 
-0,5 till -1,5 p.e. i år 

Svensk ekonomi kommer också påverkas 



Stor osäkerhet om de ekonomiska 
konsekvenserna

Blir utvecklingen ett V, ett U eller ett L? 

Givet dagens information troligen tillfälligt förlopp

Utesluter inte att konsekvenserna blir mer omfattande

Tar tid innan gängse data ger vägledning



Svenska företag om effekterna hittills av 
corona

Samtal i slutet av förra veckan med drygt 50 företag i vår 
Företagsundersökning

• Ökad omsättning i detaljhandeln, hamstring av varor

• Kraftigt minskat resande och hotellbokningar

• Industrin har hittills klarat svårigheterna

Övergripande bilden är ännu ingen tydlig inbromsning, 
men läget kan snabbt förändras



Policyberedskap 

Beredskap att med ekonomisk politik bidra till att livskraftiga företag inte slås ut

• Stöd till drabbade sektorer

• Tillgång till krediter och likviditet

Andra politikområden bättre lämpade för riktade åtgärder

Riksbanken kan låna ut pengar till företagen via bankerna och vidta andra åtgärder

Beredskap att vid behov göra penningpolitiken mer expansiv

Åtgärder för att verksamheten ska fungera med anledning av Corona
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