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Expansiv penningpolitik bidrar till 
stark konjunktur och en inflation som närmar sig målet



Stark svensk konjunktur

God BNP-tillväxt Stark utveckling på arbetsmarknaden

Kvartalsförändring i procent uppräknad till årstakt 
respektive procent av arbetskraften, 15–74 år. 

Källor: SCB och Riksbanken



Utvecklingen i omvärlden allt bättre

Årlig procentuell förändring Källor: BEA, Eurostat och SCB

Konjunkturen stärks i måttlig takt

Ekonomisk och politisk osäkerhet men 
riskerna för bakslag har minskat

Centralbanker i olika faser



Konjunkturen behöver gradvis sätta större 
avtryck i inflationen

Årlig procentuell förändring. KPIF är KPI med fast bostadsränta. Källor: SCB och Riksbanken



Viktigt för inflationen att inte kronan 
stärks för snabbt  

Index, 1992-11-28 = 100. KIX är en sammanvägning av länder som är viktiga för 
Sveriges transaktioner med omvärlden. Utfall avser dagsdata t.o.m. 2017-06-30.

Källor: Nationella källor och Riksbanken

Svagare
krona

Starkare
krona



För tidigt att göra penningpolitiken mindre expansiv

Stark konjunktur och inflation nära 2 procent

Men 
Tagit tid att få upp inflationen, krävts mycket stöd av penningpolitiken

Efter en lång tid under målet kan inflationsförväntningarna vara känsliga

Behöver se en inflation mer varaktigt nära 2 procent 



Fortsatt stöd åt konjunkturen och inflationen

Reporänta på −0,50 procent Köp av statsobligationer under andra halvåret

Procent respektive miljarder kronor. Källa: Riksbanken
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Viktigt med åtgärder på bostadsmarknaden

Inflationsmålet har gynnat svensk ekonomi – värt att försvara 

Globalt lågt ränteläge 

Svenska hushåll har lånat för mycket under lång tid

Behövs åtgärder på bostadsmarknaden, inom skattepolitiken 
och makrotillsynen
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