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Kraftigt fall i svensk BNP tillväxt

Anm.  Årlig procentuell förändring. Prognos från den Penningpolitiska 
rapporten i Juli 2020. 

Källor: SCB och Riksbanken.



Stora åtgärder för att hålla nere räntor och 
underlätta kreditförsörjning

Lån till banker för
vidareutlåning

till företag

500 mdr
Utnyttjat:

165 mdr

Köp av stats-, bostads- och
kommunobligationer
samt företagspapper

500 mdr
Utnyttjat: 

179 mdr

Ökat tillgången
till säkra och likvida

Tillgångar

Obegränsat
Utnyttjat: 

29 mdr

Lån i
Amerikanska

dollar

60 mdr USD
Utnyttjat: 

2 mdr



Riksbankens åtgärder ger stöd åt 
återhämtningen och inflationen

Marknadsräntorna har kommit ner Kreditförsörjningen har hållits uppe

Källor: Macrobond, SCB och RiksbankenAnm. Räntor på 5-åriga obligationer, procent, respektive årlig 
tillväxttakt. Det vertikala linjerna visar Riksbankens extrainsatta möte 
för att hantera pandemin den 11 mars. 



Stora ekonomiska konsekvenser av pandemin

Anm. Index December 2019 = 100. Källor: Eurostat, Federal Reserve och SCB

Industriproduktion

70

80

90

100

110

70

80

90

100

110

jan-19 apr-19 jul-19 okt-19 jan-20 apr-20 jul-20

USA

Euroområdet

Sverige



Snabbt stigande arbetslöshet

Anm. Procent av arbetskraften, 16-64 år. Källa: Arbetsförmedlingen

Juli: 
9,3 %



Låg inflation nu – väntas stiga

Anm. Prognos från Penningpolitisk rapport juli 2020, punkterna avser 
utfallen efter den penningpolitiska rapporten publicerades. Årlig 
procentuell förändring. 

Källor: SCB och Riksbanken.



Omvärlden: Inflation under 2 procentsmål i 
många andra länder också

Anm. Inflation avser KPI, KPIF och HIKP. Årsdata. Källor: Bank of England, ECB, Federal Reserve och Riksbanken
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Centralbankers styrräntor ligger på eller nära 
nedre gränsen

Källor: Nationella centralbanker och Riksbanken.



Pandemin förändrar spelplanen 

• Stort antal länder och centralbanker i samma båt – låg inflation, 
styrräntan på eller nära nedre gränsen

• Den centrala frågan: ”Hur se till att penningpolitiken i framtiden har 
utrymme för att motverka recessioner?”

• USAs centralbank förändrar i mål och strategi. En anpassning till en 
värld med varaktigt lågt ränteläge
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