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Expansiv penningpolitik för 
en inflation vid målet även framöver



Gynnsam internationell konjunktur, 
måttlig inflation 

BNP-tillväxt Inflation 

Årlig procentuell förändring. KIX är en sammanvägning av BNP i länder 
som är viktiga för Sveriges transaktioner med omvärlden.

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

Oljepriset 
drar upp



Ökad osäkerhet i omvärlden

Utökade handelshinder

Ekonomisk-politiska läget i Italien

Oroligt i en del tillväxtekonomier



Starkt konjunkturläge i Sverige

Tillväxten dämpas i linje med förväntan Fortsatt stark arbetsmarknad

Årlig procentuell förändring respektive nettotal. Anställningsplaner 
avser förväntningar om antal anställda i näringslivet på tre månaders 
sikt. Streckad linje i diagrammet t.h. är snitt 2000-2017.

Källa: Konjunkturinstitutet, SCB och Riksbanken



Inflationstrycket stiger, men det går långsamt  

Årlig procentuell förändring. Fältet visar högsta och lägsta utfallet 
bland olika mått på underliggande inflation, se anm. Dia 3:3 i PPR. 
Pricken avser senaste utfall för KPIF.

Källor: SCB och Riksbanken
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Svagare krona

Index, 1992-11-18 = 100. Utfall är dagsdata och prognoser avser 
kvartalsmedelvärden. KIX är en sammanvägning av växelkurser i länder 
viktiga för Sveriges transaktioner med omvärlden.

Källor: Nationella källor och Riksbanken
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Inflationen vid målet med stöd av 
penningpolitiken 

Årlig procentuell förändring. Källor: SCB och Riksbanken

Energipriser
och växelkurs



Penningpolitiska överväganden

Utveckling i stora drag i linje med prognos

Inflation vid målet, energipriser drar upp

Liksom tidigare bedöms inflationstrycket vara måttligt 

Ökad osäkerhet i omvärlden

Talar för att följa inslagen väg och avvakta med att höja räntan till slutet av året



Fortsatt expansiv penningpolitik

Räntan väntas höjas mot slutet av året Återinvesteringar i obligationsportföljen
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Procent respektive nominellt belopp, miljarder kronor. Utvecklingen för 
återinvesteringar från och med halvårsskiftet 2018 är en prognos och avser 
nominella belopp. De slutliga beloppen kommer att bero på aktuella 
marknadspriser. 

Källa: Riksbanken
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