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Från starkt till mer normalt konjunkturläge

Inflationen vid målet
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December 2019

December 2018

Penningpolitiken går försiktigt fram

Lång period med alltför låg inflation

Angeläget att etablera inflationen vid målet

Gradvis anpassat penningpolitiken till lugnare 
konjunktur

Procent Källa: Riksbanken
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Arbetslöshet, USA

Arbetslöshet, euroområdet

Globala konjunkturen som väntat i en lugnare fas
Starkare förtroendet i tjänstesektorn än i 
tillverkningsindustrin

Inköpschefsindex i euroområdet respektive procent av arbetskraften. Källor: Markit Economics och OECD

Stark arbetsmarknad



Ändå god tillväxt i omvärlden

Index, 2007 kv1 = 100 Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat, SCB och Riksbanken



Svenska storföretag om konjunkturläget

”Vi tror än så länge inte på någon 
kraftig konjunkturnedgång” 

”Det är inte dåligt men inte samma 
vansinnestryck som tidigare”

”Mer svårbedömt än någonsin vart 
saker och ting är på väg”

Industri Bygg Handel

Citat ur Riksbankens Företagsundersökning, november 2019



Lugnare tillväxt Hög sysselsättningsgrad

Årlig procentuell förändring respektive procent av befolkningen, 
15–74 år, säsongsrensade data

Källor: SCB och Riksbanken

Från hög aktivitet till mer normalt konjunkturläge



Inflationsprognosen står sig 

Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken
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Reporänta

Räntan höjs men penningpolitiken ger fortsatt stöd  

Procent Källa: Riksbanken



Minusränta har fungerat väl

Fått väntat genomslag  

Bidragit till stark konjunktur och inflation vid målet

Effekter om det uppfattas som ett mer permanent 
tillstånd?

I en värld med låga räntor kan reporäntan periodvis 
behöva vara negativ



Från starkt till mer normalt konjunkturläge

Inflationen vid målet
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