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Infografik: En ögonblicksbild av världsekonomin i oktober 2020
Marknadsföringsmaterial

Om inflationen gick upp till över 2 % tidigare 
var det troligt att amerikanska centralbanken 
(Fed) skulle höja räntan för att kyla ner ekonomin 

Men inflationen sjönk ofta under 2 % vilket 
ledde till att Fed kritiserades för att höja räntorna 
för snabbt och skada tillväxten

Nu kan Fed vänta tills inflationen överstiger 2 % 
innan de agerar

I Tyskland leder Angela Merkels 
kristdemokratiska union och kristligt 
sociala koalitionsunionen (CDU/CSU)  
markant över De Gröna sedan 
pandemin började

Sugas högsta prioritet är att förhindra 
ytterligare spridning av Covid-19

expansiv penningpolitik

stora 
statliga utgifter

reformer för att öka 
den långsiktiga 
tillväxten

Vi förväntar oss 
att den nuvarande 
ekonomiska 
politiken kommer 
att fortsätta:

Opinionsundersökningar inför Tysklands nästa 
federala val

Avsaknad av insatser: aktuell inflation och målinflation

Källa: Wikipedia, Schroders Economics Group, 25 september 2020.

Källa: Schroders, Refinitiv Datastream, 14 september 2020.

Har Covid-19 satt punkt för populismen i Europa?

Hur påverkar den amerikanska centralbankens nya mål inflationen?

Suganomics: Vart är Japan på väg efter Abe?

Pandemin förflyttar europeiska 
väljares stöd till partier som ses som 
säkra kort

Den amerikanska centralbankens 
nya inflationsmått är 2 % i snitt

Yoshihide Suga är Japans nya 
premiärminister som ersätter Shinzo Abe 
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