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Den globala ekonomin i bilder September 2016

Global tillväxtprognos
Tidigare:

2,5 % 2016
Reviderad:
2,3 % 2017

Oförändrad:
2,6 %

Global inflation
2,2 %

Amerikanska centralbanken

•  Förväntas strama åt 
penningpolitiken i december

•  Ökad tillväxt och inflation 
får den amerikanska 
centralbanken att agera 

Bank of Japan

•  Prognos om att sänka 
räntan till -0,3 % i slutet av 
2016 och -0,4 % i slutet 
av 2017

•  Uppköp av tillgångar 
väntas öka från andra 
kvartalet 2017

People’s Bank of China 

•  Förväntas expandera 
penningpolitiken ytterligare

•  Räntan förväntas falla till 
3 % i slutet av 2017

Europeiska centralbanken 

•  Kan sänka inlåningsräntan 
till -0,5 % på grund av låg 
inflation

•  Förlänger kvantitativa 
lättnader till slutet av 2017

Tillväxtprognosen pekar 
nedåt på grund av en svag 
utveckling på de utvecklade 
marknaderna

Prognosen ligger kvar på 
2,6 %, vilket indikerar att 
avmattningen fortsätter

Prognosen för den 
globala inflationen 
förblir oförändrad på 
2,2 %

Olika penningpolitik väntas

Tillväxtmarknader: snabbare, högre, starkare

Utvecklingen på tillväxtmarknaderna kommer sannolikt att förbättras, 
om än inte till olympisk nivå

Korttidssiffror tyder på en 
återhämtning, men det kan 
fortfarande dröja innan vi ser 
positiv tillväxt

Brasilien: lämnar 
startblocken

Prognosen handlar fortfarande 
om en stegvis återhämtning, 
trots den senaste tidens svaga 
oljepris

Ryssland: kämpar fortfarande 
för att få vara med och tävla

Indien: äntligen tagit sig 
förbi ännu ett hinder

Kina: lägre fart efter en 
stark start

En enhetlig lag om skatt på varor 
och tjänster har antagits. Det bör 
eliminera effektivitetsbrister, vilket 
gynnar investeringar, tillväxt och 
skatteintäkter

Första och andra kvartalet var 
bättre än förväntat, en utveckling 
som inte tycks hållbar och en 
inbromsning verkar vara på gång

Europa: brons

Tillväxten i euroområdet hämtar 
andan och får som bäst en 
bronsmedalj – Frankrike och Italien 
bidrar starkt till det svaga resultatet

Euroområdet
Sammantaget skrivs prognosen för euroområdet 
ned något. Vi har sänkt vår prognos för 
inflationen i euroområdet från 0,6 % till 0,3 % för 
2016 och från 1,4 % till 1,0 % för 2017
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Italien
De italienska bankerna är en viktig riskkälla 
då osäkra lån och negativa räntor påverkar 
sektorns lönsamhet negativt
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Frankrike
Frankrikes svaga ekonomiska utveckling är en 
besvikelse och kan förvärras
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Spanien
Är oförändrad 
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Tyskland
Prognosen är i stort sett oförändrad och innehåller 
bara en mindre förändring av kvartalstillväxten
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