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Den globala ekonomin i bilder Juni 2017

Den globala tillväxten på rätt spår, men den 
makroekonomiska oron återvänder

Traditionella 
makroekonomiska 
risker gör en 
comeback:

Källa: Schroders per juni 2017, RC62107

Inflationen verkar ha nått sin 
topp efter att energikostnaderna 
stabiliserades

Lönerna har inte ökat i USA 
(trots minskad arbetslöshet), vilket 
har satt gränser för en starkare 
konsumtion

Ökad tillväxt i euroområdet, 
med måttlig tillväxt i USA, Japan 
och Kina

2,9 %
vår globala 

tillväxtprognos 
för 2017

Minskad oro över ökande 
protektionism:

Inga stora utslag av 
protektionistisk politik 
från Trump

Relationerna mellan USA och Kina 
verkar vänskapliga då de kan enas 
kring Nordkorea

Hård inbromsning i Kina när den 
penningpolitiska åtstramningen går 
för långt och stryper kreditutbudet

Varaktig stagnation (försumbar/
ingen ekonomisk tillväxt)

Avveckling av kvantitativa 
lättnader från den amerikanska 
centralbanken

Ökad inflation som potentiellt 
drivs av löneökningar som beror 
på minskad arbetslöshet 

Europa på väg uppåt, men  
Storbritannien har tappat fart

Blandad utveckling för BRIC-
länderna 

Euroområdet går från 
klarhet till klarhet 
med breda förbättringar vad gäller 
tillväxt och den politiska risken 
minskar efter Macrons valseger 
i Frankrike

Inflationen har 
ökat
men lär avta och minska 
trycket på att Europeiska 
centralbanken ska strama åt 
penningpolitiken

Portugal och 
Spanien går 

i täten

Spanien 
växte

Portugal 
växte

Storbritannien
drabbades av en förväntad 
avmattning med en tillväxt för 
första kvartalet på bara 0,2 %

Högre inflation då det 
svaga pundet sätter press 
på kostnader och påverkar 
konsumtionen negativt

När inflationen minskar bör 
tillväxten återhämta sig

 Indien: 
– På väg att införa 

GST (Goods and Services Tax)

– Förväntas vara positivt  
för tillväxten på medellång 
till lång sikt

– men kan ge upphov till 
kortsiktiga störningar

 Kina: 
– Tillväxt under första 

kvartalet på 6,9 % på 
årsbasis, vilket drivs av 
tillverkning och naturresurser

– Tillväxten i servicesektorn 
avmattades även om den är 
den snabbastväxande sektorn 
i ekonomin

– Förväntad avmattning 
senare i år då den stramare 
penningpolitiken får effekt

Inflation

Brasilien: 
President Temers 
korruptionsskandal påverkar 
tillväxtprognosen negativt 
och äventyrar framstegen för 
strukturreformerna 

Ryssland: 
Långsam tillväxt. 
Påverkas av svagare 
oljepriser och produktions-/
investeringsminskningar

Tillväxten i BRIC-länderna skrivs ned och Brasilien och 
Ryssland är värst drabbade. Kina har hittills klarat sig undan
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