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Inflationen behöver fortsatt stöd av penningpolitiken



Stark konjunktur i omvärlden

Bred uppgång i konjunkturen Måttligt inflationstryck

Årlig procentuell förändring. KIX är en sammanvägning av länder som 
är viktiga för Sveriges transaktioner med omvärlden. Underliggande 
inflation avser HIKP respektive KPI exklusive energi och livsmedel.

Källor: Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, 
Eurostat, nationella källor och Riksbanken



BNP-tillväxten dämpas till mer normal takt…

Stark utveckling under flera år 

Omvärlden draghjälp åt exporten, framförallt i år

Konsumtion och investeringar fortsätter växa i god takt

Bostadsinvesteringarna dämpas från höga nivåer
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Prognos BNP-tillväxt, 
årlig procentuell förändring



…men konjunkturen är fortsatt stark 

Sysselsättningsgrad Bristtal

Procent av befolkningen, 15-74 år, respektive andel företag, procent. Källor: Konjunkturinstitutet och SCB



Inflationen på målet senaste året…

Årlig procentuell förändring. Källa: SCB



… men oväntat låg underliggande inflation,  
konjunkturen behöver sätta fortsatt avtryck

Varu- och tjänstepriser
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Varor inklusive livsmedel
Tjänster

KPIF exklusive energi

Årlig procentuell förändring.Streckade linjer avser genomsnitt sedan år 
2000. För tjänster är genomsnittet exklusive telefontjänster. 

Källor: SCB och Riksbanken



Kronan har försvagats 

Svagare
krona

Starkare
krona

Utfall är dagsdata och prognoser kvartalsmedelvärden. KIX är en sammanvägning 
av länder som är viktiga för Sveriges transaktioner med omvärlden.

Källor: Nationella källor och Riksbanken



Penningpolitiken behöver gå försiktigt fram

Stark konjunktur och inflation vid 2 procent

Svagare växelkurs, delvis tillfälligt

Men 

Svagare underliggande inflation skapar osäkerhet om inflationstrycket

Behöver se mer avtryck från konjunkturen i priser och kostnader 

Räntan väntas höjas något senare 



Fortsatt expansiv penningpolitik

Reporäntan Statsobligationsportföljen

Procent respektive nominellt belopp, miljarder kronor. Utvecklingen för 
återinvesteringar från och med 2018 är en prognos och avser nominella 
belopp. De slutgiltiga beloppen kommer bero på aktuella marknadspriser.

Källa: Riksbanken
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Inflationen nära 2 procent 
med stöd av en expansiv penningpolitik 

Årlig procentuell förändring. 



Inflationen behöver fortsatt stöd av penningpolitiken
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