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Den globala ekonomin i bilder November 2016

Bank of England har 
alltid fokuserat på 
ett inflationsmål på 
medellång sikt och vi 
antar att myndigheterna 
kommer att behålla den 
nuvarande expansiva 
penningpolitiken 
och eventuellt också 
expandera ytterligare 
under 2017

Europeiska 
centralbanken (ECB) 
kommer snart att fatta 
beslut om huruvida de 
kvantitativa lättnaderna 
kommer att förlängas 
efter mars 2017

Effekterna från förra årets 
fallande oljepriser kommer 
att försvinna från den årliga 
prisjämförelsen, vilket gör 
att inflationen
på årsbasis
stiger

Men om effekten från 
energi då försvinner skulle 
det leda till att den totala 
inflationstakten faller 
tillbaka ner under 1 %

Allt annat lika kommer 
inflationen i euroområdet 
att återgå till nära 2 %, 
innan den på nytt faller

Inflationen i Storbritannien 
förväntas stiga över 
det övre målet på 3 % 
nästa år, men pundets 
fall och uppgången för 
importpriserna kommer att 
skapa deflation  
längre fram

Valresultatet i USA

TRUMP

290
CLINTON

228
270 röster för att vinna

Donald Trump har trotsat oddsen och blivit den äldste valde presidenten i USA:s historia

Globalisering i kris Kina: problemen byggs upp

En tillväxt på 6,7 % för tredje kvartalet i Kina 
innebär att man kommer att lyckas nå 
målet på 6,5 %

Rötter till motreaktionen mot globaliseringen

Den flexibla 
arbetsmarknaden 
har skapat 
sysselsättning, 
men det råder 
brist på bra jobb

Vinsterna från tillväxten 
har inte fördelats jämnt, 
vilket leder till ökande 
ojämlikhet

Svag tillväxt: den globala 
ekonomin förväntas växa med 
endast 2,5 % i år

Realinkomsterna har pressats ned

Det finns dock anledning att tro 
att tillväxten kommer att avmattas 
under återstoden av 2016:

De viktigaste krispunkterna:

Vinster från 
ny teknik förs 
inte tillbaka in 
i ekonomin

80 % av de jobb som 
försvunnit i USA har gjort 
det på grund av teknik, 
inte handel

Roten till den svaga 
inkomstökningen 
är dock fallande 
produktivitet

Baby boomers går i pension 
och det kommer att ta tid att 
utbilda yngre arbetare

Svaret? 

IMF (International Monetary Fund) 
säger: vi måste fördela fördelarna med 
globaliseringen till fler

…Men 

Det finns ingen konsensus om hur detta 
ska åstadkommas och trycket att agera 
kommer att vara svagt innan situationen 
försämras

Minskad dynamik 
i ekonomin

Arbetare tar färre risker på 
grund av brist på möjligheter 
och jobb rörlighet

Källa: Hicks & Devaraj (2015), Manufacturing in America

Tillväxten bör i stort sett nå målet i år och 2017, men 
situationen på längre sikt försämras 

Beslutsfattarna verkar spara krutet till 2017 för att säkra 
en god tillväxt inför den nittonde partikongressen

Efter en uppgång för de kinesiska fastighetspriserna 
har myndigheterna och People’s Bank of China stramat 
åt politiken

Kapitalutflöden innebär att centralbanken kommer att 
vara ovillig att driva en mer expansiv politik om tillväxten 
verkligen mattas av

Från deflation till inflation? 


