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Ledare
Baserat på de regelbundna ekonomiska och mo-
netära analyserna beslutade ECB-rådet vid sitt 
sammanträde den 8 mars 2012 att ECB:s styr-
räntor ska vara oförändrade. Den information 
som blivit tillgänglig sedan början av februari 
bekräftar ECB-rådets tidigare bedömning av ut-
sikterna för den ekonomiska aktiviteten. Enligt 
tillgängliga enkätindikatorer finns det tecken på 
en stabilisering av ekonomin i euroområdet. De 
ekonomiska utsikterna präglas emellertid allt-
jämt av nedåtrisker. På grund av höjningar av 
energipriser och indirekta skatter väntas infla-
tionen nu ligga över 2 procent under 2012 och 
uppåtriskerna kvarstå. ECB-rådet räknar emel-
lertid med en fortsatt prisutveckling i linje med 
prisstabilitet under den penningpolitiskt rele-
vanta framåtblickande perioden. Den underlig-
gande takten i den monetära expansionen är allt-
jämt dämpad, vilket speglar att inflationstrycket 
på medellång sikt är under kontroll. ECB-rådet 
kommer att hålla fast vid sitt uppdrag att upp-
rätthålla prisstabilitet i euroområdet. I detta 
syfte är det nödvändigt med en fortsatt fast för-
ankring av inflationsförväntningarna i linje med 
ECB-rådets mål att hålla inflationen under, men 
nära, 2 procent på medellång sikt. 

Under de senaste månaderna har Eurosystemet 
genomfört ytterligare extraordinära penning-
politiska åtgärder av många olika slag. Beslut 
om dessa åtgärder, framför allt de två långfris-
tiga refinansieringsåtgärderna med en löptid på 
tre år, fattades mot bakgrund av det exceptio-
nella läget under sista kvartalet 2011. Den första 
effekten av åtgärderna har varit positiv. Dessa 
åtgärder i förening med budgetkonsolidering 
och upptrappade strukturella reformer i flera 
euroländer samt utvecklingen mot ett starkare 
ekonomiskt styrsystem i euroområdet har bidra-
git till att betydligt förbättra det finansiella läget 
under de senaste månaderna. ECB-rådet räknar 
med att de långfristiga refinansieringstransak-
tionerna med en löptid på tre år ska stödja den 
pågående stabiliseringen av finansmarknaden 
ytterligare, framför allt utlåningen i euroområ-
det. Samtliga extraordinära penningpolitiska 
åtgärder är av tillfällig natur. Till ECB-rådets 
förfogande står dessutom alla nödvändiga verk-

tyg för att motverka eventuella uppåtrisker mot 
prisstabiliteten på medellång sikt.

Vad gäller den ekonomiska analysen minskade 
BNP i euroområdet med 0,3 procent under det 
fjärde kvartalet 2011. Enligt senaste enkätdata 
finns det tecken på en stabilisering av den eko-
nomiska aktiviteten, om än fortfarande på en låg 
nivå. ECB-rådet räknar med att euroområdets 
ekonomi återhämtar sig gradvis under inneva-
rande år. Utsikterna för den ekonomiska akti-
viteten torde stödjas av utländsk efterfrågan, 
de mycket låga korta räntorna i euroområdet 
och alla åtgärder som vidtagits för att främja en 
väl fungerande finanssektor i euroområdet. De 
kvarvarande spänningarna på statsobligations-
marknaden i euroområdet och deras effekt på 
kreditförhållandena samt anpassningen av ba-
lansräkningarna i de finansiella och icke-finan-
siella sektorerna väntas emellertid fortsätta att 
hämma den underliggande tillväxttakten. 

Denna bedömning speglas också i ECB-
experternas makroekonomiska framtidsbedöm-
ningar för euroområdet i mars 2012, vilka för-
utser en årlig BNP-tillväxt mellan -0,5 och 0,3 
procent för 2012 och mellan 0,0 och 2,2 procent 
för 2013. Jämfört med Eurosystem-experternas 
framtidsbedömningar i december 2011 har in-
tervallen nedreviderats något. Utsikterna präg-
las fortfarande av nedåtrisker. De senare hänför 
sig framför allt till en ny intensifiering av spän-
ningarna på obligationsmarknaden i euroområ-
det och en eventuell spridning till realekonomin. 
Nedåtriskerna förknippas också med ytterligare 
höjningar av råvarupriserna.

Enligt Eurostats snabbstatistik var den årliga 
HIKP-inflationen i euroområdet 2,7 procent i 
februari 2012, dvs. något högre än i januari då 
den var 2,6 procent. Inflationen kommer nu san-
nolikt att ligga kvar över 2 procent under 2012, 
främst på grund av de senaste ökningarna av 
energipriserna och nyligen aviserade höjningar 
av indirekta skatter. På basis av de nuvarande 
terminspriserna på råvaror väntas den årliga 
inflationstakten åter sjunka under 2 procent i 
början av 2013. I ett längre perspektiv torde det 
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underliggande pristrycket förbli begränsat i ett 
läge med måttlig tillväxt i euroområdet och väl 
förankrade långsiktiga inflationsförväntningar. 

ECB-experternas makroekonomiska framtids-
bedömningar för euroområdet i mars 2012 för-
utser att den årliga HIKP-inflationen kommer 
att ligga mellan 2,1 och 2,7 procent under 2012 
och mellan 0,9 och 2,3 procent under 2013. 
Jämfört med Eurosystemets experters framtids-
bedömningar i december 2011 har intervallen 
för HIKP-inflationen reviderats uppåt, särskilt 
intervallet för 2012. Riskerna avseende den vän-
tade HIKP-inflationen under de närmaste åren 
anses fortfarande vara i stort sett balanserade. 
På kort sikt finns uppåtrisker som främst hän-
för sig till högre oljepriser och större höjningar 
av indirekta skatter än väntat. Nedåtriskerna på 
grund av en svagare utveckling av den ekono-
miska aktiviteten än väntat finns dock fortfa-
rande kvar.

Den monetära analysen pekar på att öknings-
takten i den underliggande monetära expan-
sionen är fortsatt dämpad. Den årliga M3-
tillväxten var 2,5 procent i januari 2012, vilket 
var en ökning från 1,5 procent i december 2011. 
Ökningstakten i utlåningen till den privata sek-
torn är också fortsatt dämpad. Den årliga ök-
ningstakten i januari, justerad för försäljning av 
lån och värdepapperisering, steg dock något till 
1,5 procent på årsbasis från 1,2 procent i decem-
ber. De årliga ökningstakterna i utlåningen till 
icke-finansiella företag och hushåll, justerade 
för försäljning av lån och värdepapperisering, 
låg på 0,8 respektive 2,1 procent i januari. MFI-
utlåningen till icke-finansiella företag minskade 
endast något i januari efter en markant minsk-
ning i december. Utlåningen till hushåll utveck-
lades däremot positivt i januari. Efter tecknen på 
förbättring i det finansiella läget är det viktigt 
för bankerna att ytterligare stärka sin uthållig-
het även genom intäktsfinansiering. Sunda ba-
lansräkningar i bankerna kommer att spela en 
nyckelroll när det gäller att underlätta en lämp-
lig kreditförsörjning för ekonomin.

Sammantaget tyder den ekonomiska analysen 
på en fortsatt prisutveckling i linje med pris-

stabilitet på medellång sikt. En avstämning mot 
signalerna från den monetära analysen bekräftar 
denna bild. 

För att på sikt skapa gynnsamma förhållanden 
för hållbar tillväxt och öka förtroendet och 
konkurrenskraften understryker ECB-rådet det 
akuta behovet av ytterligare ansträngningar från 
regeringarnas sida för att återställa sunda of-
fentliga finanser och genomföra strukturella re-
formprogram. Regeringarna i många euroländer 
gör framsteg i konsolideringen av de offentliga 
finanserna. Det är alltjämt av avgörande bety-
delse att länderna fortsätter med den övergri-
pande finanspolitiska konsolideringen och hål-
ler fast vid alla sina åtaganden. I det hänseendet 
bör den europeiska ”planeringsterminen” för 
2012 utnyttjas för att rigoröst driva igenom den 
förstärkta budgetövervakningen. Lika viktiga 
är strukturreformerna som ökar euroländernas 
anpassnings- och konkurrensförmåga och främ-
jar tillväxtutsikterna och nya arbetstillfällen. På 
detta område är ytterligare framsteg önskvärda. 
ECB-rådet välkomnar Europeiska kommissio-
nens rapport om varningsmekanismen för mak-
roekonomiska obalanser och räknar med att de 
föreslagna ingående landanalyserna aktivt ska 
stödja de pågående reformprocesserna i euro-
länderna.
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Sammanfattning av kapitlen i eCB:s 
månadSrapport marS 2012

ekonomiSk oCH monetÄr UtveCkling

1 lÄget i eUroområdetS omvÄrld

I ett läge med allt bättre förhållanden på finansmarknaderna bekräftar enkätindikatorer ytterligare 
tecken på en stabilisering av den globala ekonomiska aktiviteten. Även om tillväxten har däm-
pats av strukturella hinder i utvecklade ekonomier är den stabil i tillväxtmarknaderna. Inflatorisk 
dynamik i utvecklade ekonomier har fortfarande varit relativt begränsad de senaste månaderna. I 
tillväxt ekonomierna har inflationen gått ned den senaste tiden, men inflationstryck kvarstår. 

2 monetÄr oCH finanSiell UtveCkling

2.1 penningmÄngd oCH de monetÄra finanSinStitUtenS kreditgivning

Tillväxten i M3, på årsbasis, ökade betydligt i januari 2012 p.g.a. ett stort månadsinflöde som mer 
än uppvägde den stora minskningen i december 2011. Denna förstärkning av ökningen av M3 var 
synlig i alla huvudkomponenter och i alla sektorer. Den årliga tillväxttakten i lån till privata sektor n, 
justerad för försäljning och värdepapperisering ökade också betydligt i januari 2012. Detta åter-
speglade inte bara kraftig utlåning till icke-finansiella intermediärer andra än försäkringsföretag och 
pensionsfonder, utan även ett måttligt inflöde för lån till den icke-finansiella privata sektorn v ilket 
därvid delvis upphävde minskningen i december 2011. Ökningstakten i underliggande penning-
mängds- och kreditutvecklingen är dock fortfarande dämpad. Sammantaget tyder detta på att de 
extraordinära åtgärder som antogs den 8 december 2011 har lättat trycket för euroområdets kredit-
instituts upplåning och på så sätt hjälper till att minska risken för en okontrollerad skuld avveckling 
inom banksektorn. Det gäller särskilt de långfristiga refinansieringstransaktionerna med en löptid 
på tre år. Samtidigt kan dessa åtgärder ännu inte förväntas ha någon synlig effekt på utlåning till 
den privata sektorn eftersom den effekten syns först efter en längre tidsperiod.

2.2 de iCke-finanSiella SektorernaS oCH inStitUtionella inveSterarnaS finanSiella 
inveSteringar

Den årliga tillväxttakten i den icke-finansiella sektorns finansiella investeringar var oförändrad 
tredje kvartalet 2011, vilket delvis återspeglade en dämpad ökningstakt av hushållens inkomster 
och låg sparkvot, historiskt sett. Tillväxttakten på årsbasis i försäkringsföretags och pensionsinsti-
tuts finansiella investeringar var också oförändrad, vilket speglade hushållens små investeringar i 
försäkringstekniska reserver. De ökande spänningarna på finansmarknaderna under fjärde kvartalet 
2011 ledde till kraftig nettoinlösen i samtliga viktigare typer av investeringsfonder.

2.3 penningmarknadSrÄntor

Penningmarknadsräntorna sjönk generellt mellan den 7 december 2011 och den 7 mars 2012. 
Denna nedgång återspeglar den nedrevidering av förväntningarna på de korta räntorna och ECB-
rådets beslut den 8 december 2011 att sänka ECB:s styrränta med 25 punkter. Beslutet trädde i kraft 
i och med att den huvudsakliga refinansieringtransaktionen avvecklades den 14 december 2011. 
Volatiliteten i marknadsräntorna minskade och Eonia har stabiliserats på låga nivåer sedan årets 
början, vilket speglar stor överskottslikviditet.
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2.4 oBligationSmarknaderna

Mellan slutet av november 2011 och början på mars 2012 minskade räntorna på långa statsobli-
gationer i euroområdet med AAA-rating kraftigt, medan avkastningen på jämförbara amerikanska 
statspapper bara minskade lite. Utvecklingen på statsobligationsmarknaderna under perioden ver-
kar spegla olika faktorer. I euroområdet sjönk avkastningen på statsobligationerna i ett läge med 
positiva policyinitiativ för en lösning på statsskuldkrisen. Blandade ekonomiska nyheter, inklusive 
försämrad kreditvärdering för flera euroländer verkar inte ha tyngt marknadens uppfattning i någon 
högre grad. I USA återspeglade marknadens positiva uppfattning att de makroekonomiska upp-
gifterna var bättre än väntat. Osäkerhet om framtida utveckling på obligationsmarknaderna, mätt 
genom den implicita volatiliteten på obligationsmarknaden, särskilt i euroområdet, dämpades be-
tydligt under perioden. Marknadsbaserade indikatorer tyder på att inflationsförväntningarna är fullt 
i linje med prisstabilitet.

2.5 aktiemarknaderna

Mellan slutet av november 2011 och början av mars 2012 steg aktiepriserna betydligt både i euro-
området och USA. Marknadens positiva uppfattning förefaller ha styrkts av generellt bättre än 
väntad makroekonomisk information från USA och förnyat hopp om en varaktig lösning på stats-
skuldkrisen i euroområdet. Lättare finansieringsvillkor p.g.a. Eurosystemets långfristiga refinan-
sieringstransaktioner verkar också ha stött börsutvecklingen i euroområdet, särskilt vad gäller den 
starka utvecklingen i aktier i finansiella företag. Osäkerheten på aktiemarknaden, mätt som implicit 
volatilitet, minskade under perioden till de nivåer som rådde i mitten på 2011.

2.6 iCke-finanSiella företagS finanSieringSflöden oCH finanSiella StÄllning

Mellan oktober 2011 och januari 2012 minskade euroområdets icke-finansiella företags reala 
finansierings kostnader vilket återspeglar brett baserade nedgångar i de flesta underkategorier, men 
särskilt i de långa utlåningsräntorna. Vad gäller finansiella flöden dämpades den årliga takten på 
utlåning till icke-finansiella företag till 1,1 procent under fjärde kvartalet 2011. Den dämpade låne-
dynamiken förefaller vara i linje med de svaga ekonomiska förhållandena i euroområdet. Icke-
finansiella företags utgivning av skuldförbindelser ökade något under fjärde kvartalet 2011.

2.7 HUSHållSSektornS finanSieringSflöden oCH finanSiella StÄllning

Finansieringsvillkoren för euroområdets hushåll karakteriserades av en svag allmän nedgång i 
bankernas utlåningsräntor fjärde kvartalet 2011 och januari 2012. Samtidigt rapporterade enkät-
undersökningen om bankernas utlåning från januari 2012 en ytterligare nettoåtstramning av kredit-
standarderna för lån till hushåll. Den årliga tillväxttakten av monetära finansinstituts utlåning till 
hushåll, justerat för försäljning av lån och värdepapperisering, minskade till 1,9 procent i december 
2011, innan den återhämtade sig något till 2,1 procent i januari 2012. De senaste uppgifterna pekar 
alltså på en dämpad utveckling av hushållens upplåning. Hushållens räntebetalningar och skulder 
i förhållande till disponibel bruttoinkomst beräknas ha varit i stort sett oförändrade under fjärde 
kvartalet 2011.
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3 priSer oCH koStnader

Enligt Eurostats snabbstatistik var den årliga HIKP-inflationen i euroområdet 2,7 procent i februari 
2012, något upp från 2,6 procent i januari. I ett framåtblickande perspektiv väntas inflationen ligga 
kvar över 2 procent 2012, huvudsakligen p.g.a. den senaste tidens höjda energipriser och tillkän-
nagivna ökningar av indirekta skatter. Baserat på aktuella terminspriser för råvaror bör inflations-
takten på årsbasis sjunka under 2 procent igen i början av 2013. Längre fram bör pristrycket vara 
begränsat i ett läge med måttlig tillväxt i euroområdet och väl förankrade långsiktiga inflationsför-
väntningar. ECB-experternas makroekonomiska framtidsbedömningar för euroområdet i mars 2012 
räknar med att den årliga HIKP-inflationen kommer att ligga mellan 2,1 procent och 2,7 procent 
under 2012 och mellan 0,9 och 2,3 procent under 2013. Uppåtriskerna består huvudsakligen på kort 
sikt av oro för att oljepriser och indirekta skatter blir högre än vad som antas i dagsläget. Det finns 
också nedåtrisker beroende på att den ekonomiska utvecklingen kan bli svagare än väntat.

4 prodUktion, efterfrågan oCH arBetSmarknaden

Under det fjärde kvartalet 2011 minskade BNP med 0,3 procent. Enligt aktuella enkätuppgifter 
finns det tecken på en stabilisering av den ekonomiska aktiviteten, dock på låg nivå. På längre 
sikt väntas euroområdets ekonomi återhämta sig gradvis under året. Utsikterna för den ekonomiska 
a ktiviteten torde stödjas av utländsk efterfrågan, de mycket låga korta räntorna i euroområdet och 
alla åtgärder som vidtagits för att främja att euroområdets finanssektor fungerar+. De kvarvarande 
spänningarna på statsobligationsmarknaden i euroområdet och deras effekt på kreditförhållandena 
och anpassningen av balansräkningarna i de finansiella och icke-finansiella sektorerna väntas fort-
sätta att hämma den underliggande tillväxttakten.

Denna bedömning speglas också i ECB-experternas makroekonomiska framtidsbedömningar för 
euroområdet i mars 2012. De förutser en årlig BNP-tillväxt på mellan -0,5 och 0,3 procent under 
2012 och mellan 0,0 och 2,2 procent 2013. Jämfört med Eurosystemets experters makroekono-
miska bedömningar från december 2011 har intervallen justerats ned något. Dessa utsikter präglas 
fortfarande av nedåtrisker.

5 UtveCklingen av de offentliga finanSerna

Den senaste statistiken över den offentliga sektorns finanser tyder på en fortsatt nedgång i det 
o ffentliga underskottet för euroområdet som helhet och en långsammare ökning av statsskulden. 
Det finns också tidiga indikationer på att framstegen med budgetkonsolidering och de ansträng-
ningar som gjorts för att stärka EU:s finanspolitiska och ekonomiska styrsystem har bidragit till att 
minska spänningarna på statsobligationsmarknaderna i sårbara euroländer. Stämningen på finans-
marknaderna är dock fortsatt känslig. Därför måste euroområdets regeringar fortsätta att införa stra-
tegier för budgetkonsolidering och följa alla åtaganden under stabilitets- och tillväxtpakten. I det 
hänseendet bör den europeiska ”planeringsterminen” 2012 användas rigoröst för att driva igenom 
den förbättrade övervakningsmekanismen.
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Makroekonomiska
framtidsbedömningar
för euroområdet av

Eurosystemets experter
MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR 
EUROOMRÅDET AV EUROSYSTEMETS EXPERTER
ECB-experter har gjort framtidsbedömningar för den makroekonomiska utvecklingen i euroområdet 
baserat på de uppgifter som fanns tillgängliga fram till den 23 februari 2012.1 Den genomsnittliga 
BNP-tillväxten mätt på årsbasis beräknas vara mellan -0,5 procent och 0,3 procent under 2012 och 
mellan 0,0 procent och 2,2 procent under 2013. Inflationen beräknas ligga mellan 2,1 procent och 
2,7 procent 2012 samt mellan 0,9 procent och 2,3 procent 2012.

1  De makroekonomiska framtidsbedömningarna av ECB:s experter kompletterar Eurosystemets makroekonomiska bedömningar 
som två gånger om året utarbetas gemensamt av experter från ECB och de nationella centralbankerna i euroområdet. Den teknik som 
används överensstämmer med de metoder som finns i Eurosystemets framtidsbedömningar och beskrivs i ”A guide to Eurosystem 
staff macroeconomic projection exercises”, ECB, juni 2001, som finns på ECB:s webbplats. För att uttrycka den osäkerhet som omger 
bedömningarna används intervall vid presentationen av resultaten för varje variabel. Intervallen beräknas utifrån skillnaden mellan faktiska 
utfall och tidigare bedömningar som gjorts under ett antal år. Bredden på intervallen är två gånger genomsnittet av det absoluta värdet på 
dessa skillnader. Metoden som används, med korrigering för exceptionella händelser, beskrivs i ”New procedure for constructing ECB 
staff projection ranges”, ECB, december 2009, publicerad på ECB:s webbplats.

1  Antaganden om olje- och livsmedelspriser baseras på terminspriser t.o.m. slutet av bedömningsperioden. För andra råvaror antas 
priserna följa terminspriserna till första kvartalet 2013 och därefter utvecklas i linje med aktiviteten i världsekonomin.

Ruta 1

  Tekniska antaganden om räntor, växelkurser, råvarupriser och finanspolitik 

De tekniska antagandena om räntor samt antagandena om både energipriser och icke energi-
relaterade råvarupriser baseras på marknadsförväntningar med stoppdatum den 16 februari 2012.1

Antagandet för korta räntor är av rent teknisk art. De korta räntorna mäts i tremånaders 
Euribor, med marknadens förväntningar härledda från terminsräntor. Beräkningsmetoden 
innebär en genomsnittsnivå på de korta räntorna på 0,9 procent under både 2012 och 2013. 
Marknadsförväntningarna för avkastningen på de nominella tioåriga statsobligationerna i euro-
området tyder på en genomsnittlig nivå på 4,6 procent 2012 och 5,0 procent 2013. Både korta 
och långa bankräntor på lån till euroområdets icke-finansiella privata sektor väntas dämpas de 
närmaste kvartalen vilket återspeglar terminsräntorna och ett gradvist genomslag av ändringar 
i marknadsräntorna till utlåningsräntorna. Långa räntor väntas nå en botten i mitten av 2012, 
medan de korta utlåningsräntorna når en botten vid slutet av 2012. Kreditförhållandena för eu-
roområdet som helhet väntas stödjas av Eurosystemets penningpolitik, men de väntas även i 
fortsättningen vara relativt strama.

Vad gäller råvarupriser antas, baserat på terminsmarknaderna under den tvåveckorsperiod som 
slutade på stoppdatumet, det årliga genomsnittet för priserna på Brentråolja ligga på 115,1 USD 
per fat 2012 och på 110,2 USD per fat 2013. Priserna på andra råvaror än energi i USD1 väntas 
sjunka med 3,1 procent 2012 innan de stiger med 3,8 procent 2013. De bilaterala växelkurser-
na förväntas vara oförändrade under bedömningsperioden på de genomsnittsnivåer som rådde 
u nder tvåveckorsperioden fram till stoppdatumet den 16 februari 2012. Detta ger en växelkurs 
mellan USD och EUR på 1,31 under 2012 och 1,32 under 2013. Eurons effektiva växelkurs 
euron antas depreciera med 4,0 procent 2012 och vara oförändrad 2013. Antagandena om finans-
politiken grundar sig på de enskilda euroländernas nationella budgetplaner som var tillgängliga 
den 22 februari 2012. De inkluderar alla politiska åtgärder som redan har godkänts av nationella 
parlament eller som specificerats tillräckligt noga av regeringarna och som sannolikt kommer att 
gå igenom lagberedningsprocessen. 
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Antaganden om omvärlden

BNP-tillväxten i världsekonomin (utom euroområdet), som uppskattas till 4,1 procent 2011, be-
räknas sjunka till 3,8 procent 2012, innan den ökar till 4,3 procent 2013. Under andra halv-
året 2011 var den globala inbromsningen i huvudsak relaterad till dämpningen av realinkomster 
p.g.a. högre råvarupriser liksom stor osäkerhet och ökad riskaversion som ledde till spänningar 
på världens finansmarknader. De senaste uppgifterna, särskilt från USA, tyder på att en viss grad 
av c yklisk stabilisering skedde vid årsskiftet. Särskilt svaga tecken på att förtroendeindikatorerna 
för företagen och hushållen stabiliserades, liksom en viss lättnad i de globala finansmarknadsför-
hållandena, stöder den bedömningen. Utsikterna för tillväxten på medellång sikt är fortfarande 
dämpade, speciellt i utvecklade ekonomier, huvudsakligen för att det fortsatta behovet att återstäl-
la balansräkningar verkar som ett hinder för tillväxt. I det hänseendet är hushållens skuld nivåer 
höga i flera utvecklade ekonomier trots att omstruktureringen av privata sektorns skuldsättning 
fortgår. Dessutom begränsar minskningen av offentliga utgifter, med syfte att återupprätta håll-
bara bugetbalanser, inhemsk efterfrågan i flera utvecklade ekonomier. Tillväxtekonomierna dä-
remot väntas fortsätta expandera i mycket högre hastighet än de utvecklade ekonomierna under 
bedömningsperioden. Icke desto mindre väntas en mindre inbromsning i tillväxtekonomierna för 
att lätta de överhettningstryck som var förhärskande i några viktiga länder i gruppen (t.ex. Kina). 
Sammantaget väntas Asien vara på väg mot en mjuklandning medan tillväxten i Central- och 
Östeuropa väntas sakta av. Som ett resultat av den globala återhämtningen beräknas tillväxten av 
euroområdets utländska efterfrågan bli 4,3 procent 2012 och 6,5 procent 2013. 

Bedömningarna för BNP-tillväxten

Styrkan i BNP-tillväxten i euroområdet försvagades under 2011, med ett fall under fjärde kvar-
talet. Inbromsningen av aktiviteten under 2011 återspeglade bl.a. den globala inbromsningen, 
höga råvarupriser och den negativa effekten av statsskuldskrisen i euroområdet på konsumenter-
nas och företagens framtidstro, liksom försämrade villkor för tillgång till kredit och en ytterligare 
åtstramning av finanspolitiken i några euroländer. Dessa negativa faktorer väntas fortsätta dämpa 
aktiviteten första halvåret 2012, men också mildras alltmer av den gynnsamma effekten av ökan-
de utländsk efterfrågan, lägre effektiv växelkurs och stödet från de ordinära och extraordinära 
penningpolitiska åtgärderna. Under förutsättning att finanskrisen inte intensifieras igen väntas 
BNP-tillväxten återhämta sig måttligt under andra halvåret 2012 och förbättras ytterligare 2013. 
Det återspeglar en förstärkning av inhemsk efterfrågan och en positiv effekt av netto handeln 
till följd av ökande utländsk efterfrågan och svagare växelkurs. Återhämtningen i inhemsk 
e fterfrågan torde stödjas av en lägre energi- och livsmedelsinflation, vilket stöder real disponibel 
inkomst och den positiva effekten av mycket låga korta räntor och åtgärder för att stödja finans-
systemets funktion. Återhämtningen väntas dock dämpas när budgetkonsolideringen fortsätter, 
ogynnsamma kreditförhållanden väntas bara lätta gradvis och omstruktureringar av balansräk-
ningarna fortsätter i många sektorer. Den reala BNP-tillväxten väntas överträffa den potentiella 
vid slutet av bedömningsperioden vilket leder till att det negativa produktionsgapet minskar. 
På det hela taget väntas återhämtningen ske långsamt. På årsbasis väntas BNP-tillväxten vara 
mella n -0,5 procent och 0,3 procent 2012 och mellan 0,0 procent och 2,2 procent 2013.

Om man studerar efterfrågekomponenterna närmare väntas exporten till länder utanför euro-
området öka under 2012 och ta fart 2013, huvudsakligen som ett resultat av utvecklingen av 
den utländska efterfrågan i euroområdet och ökad konkurrenskraft relaterad till eurons svagare 
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växel kurs. Företagsinvesteringarna väntas sjunka på kort sikt och återhämta sig gradvis 2013, då 
stödda av starkare exporttillväxt, en återhämtning i inhemsk efterfrågan, låga räntor och relativt 
varaktig lönsamhet. Investering i bostäder väntas förbli mycket svag under 2012 innan den ökar 
gradvis 2013. Medan pågående justeringar på fastighetsmarknaden fortsätter att dämpa återhämt-
ningen i vissa länder tycks bostadsinvesteringar ha blivit mer attraktiva i jämförelse med andra 
former av investeringar i andra länder, mot bakgrund av att alternativa investeringar upplevs som 
mer riskfyllda. På grund av de finanspolitiska konsolideringspaketen som tillkännagivits i flera 
euroländer antas de offentliga investeringarna minska 2012 innan de stabiliseras under 2013. 

Privat konsumtion beräknas ha minskat under fjärde kvartalet 2011. Den väntas vara fortsatt 
dämpad under 2012 och därefter öka gradvis. Tillväxten i nominell disponibel inkomst väntas 
vara dämpad inledningsvis p.g.a. en nedgång i sysselsättningen och därpå till följd av en endast 
måttlig sysselsättningsökning. Dessutom väntas ökningstakten i både löner och transfereringar 
till hushållen vara begränsade, delvis p.g.a. införandet av en stramare finanspolitik i flera euro-
länder. Real disponibel inkomst kommer dock att stödjas över tiden när den negativa effekten 
av tidigare höjningar av råvarupriserna väntas minska. Sparkvoten beräknas sjunka något un-
der bedömningsperioden. Detta är resultatet av förväntningar, trots det rådande stämningsläget 
som stöder sparande, om att en viss anpassning av konsumtionen kommer att dämpa sparandet 
2012, mot bakgrund av den negativa inkomstutvecklingen. Låga räntor skulle också bidra till en 
nedgång i sparkvoten. Real offentlig konsumtion väntas vara fortsatt dämpad under perioden, 
vilket reflekterar effekten av de finanspolitiska konsolideringspaketen som tillkännagivits i flera 
euroländer. 

Ökningen av handeln med omvärlden väntas ta fart gradvis under bedömningsperioden. Import 
från omvärlden väntas öka snabbare än total efterfrågan, i stort sett i linje med historiska m önster. 
Nettohandeln väntas ge ett positivt men minskande bidrag till BNP under bedömningsperioden 
vilket återspeglar den något starkare exportökningen. 

Tabell A Makroekonomiska bedömningar för euroområdet 

(genomsnittliga årliga procentuella förändringar) 1), 2)

2011 2012 2013

HIKP 2,7 2,1 – 2,7 0,9 – 2,3
Real BNP 1,5 -0,5 – 0,3 0,0 – 2,2

Privat konsumtion 0,2 -0,7 – 0,1 0,0 – 1,6
Offentlig konsumtion 0,2 -0,6 – 0,2 -0,1 – 1,3
Fasta bruttoinvesteringar 1,6 -2,6 – 0,2 -0,9 – 3,7
Export (varor och tjänster) 6,4 0,1 – 5,1 0,7 – 8,1
Import (varor och tjänster) 4,1 -1,1 – 3,5 0,7 – 7,3

1) Bedömningar för real BNP och dess komponenter avser kalenderjusterade uppgifter. Bedömningarna för import och export inbegriper 
handel inom euroområdet.
2) Uppgifterna avser euroområdet inklusive Estland. De årliga procentuella förändringarna för HIKP 2011 baseras på en sammansättning 
av euroområdet i vilken Estland ingår redan 2010.
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Pris- och kostnadsutsikter

Enligt Eurostats snabbstatistik var total HIKP-inflation 2,7 procent i februari 2012 efter ett 
genom snitt på 2,7 procent under 2011. Den beräknas minska de närmaste kvartalen. Den t otala 
HIKP-inflationen väntas i genomsnitt ligga på mellan 2,1 procent och 2,7 procent 2012 och 
m ellan 0,9 procent och 2,3 procent 2013. Denna avmattning beror i huvudsak på bidraget från 
energipriserna eftersom råolja förväntas sjunka gradvis under perioden och att effekten av tidi-
gare ökningar försvinner. Tillväxten i livsmedelskomponenten i HIKP-inflationen väntas också 
avta under 2012 och 2013. Detta reflekterar antagandet om att priset på livsmedelsråvaror torde 
vara stabilt de närmaste kvartalen. Slutligen väntas HIKP-inflationen, utom livsmedel och en-
ergi, vara i stort sett stabil under perioden. Inhemskt pristryck väntas vara svagt beroende på 
återhållen tillväxt i inhemsk efterfrågan och den dämpade utvecklingen av arbetskostnaderna. 
Samtidigt väntas det i stort sett utjämnas av uppåttrycket av förutsedda ökningar av indirekta 
skatter och administrativt fastställda priser. 

Externt pristryck har ökat något de senaste månaderna, huvudsakligen beroende på eurons 
d epreciering, vilket bl.a. har lett till högre råvarupriser i euro. Detta väntas ha ett uppåttryck 
på importdeflatorn de närmaste kvartalen. Dessa faktorer väntas mer än upphävas av nedåtrik-
tade baseffekter, främst beroende på snabbt stigande råvarupriser 2011. Den årliga ökningen 
av i mportdeflatorn väntas minska i början av 2012 och dämpas ytterligare 2013. Vad gäller in-
hemskt pristryck väntas ökningstakten i ersättning per anställd avta 2012 till följd av den däm-
pande effekten från sämre arbetsmarknadsförhållanden. Därefter väntas den årliga ökningstak-
ten av ersättning per anställd öka gradvis med stöd av den tilltagande ekonomiska aktiviteten. 
Den årliga ökningen av enhetsarbetskostnaderna väntas vara i stor sett stabil 2012 och 2013. 
På grund av dämpad aggregerad efterfrågan väntas vinstmarginalerna öka måttligt 2012. Något 
större ökning väntas 2013 i linje med de förbättrade utsikterna för den ekonomiska aktiviteten. 
Höjningar av administrativt fastställda priser väntas bidra kraftigt till HIKP-inflationen under 
hela bedömningsperioden, vilket återspeglar den pågående budgetkonsolideringen i flera euro-
länder. Effekten av indirekta skatter väntas också vara betydande 2012 och 2013. 

Jämförelser med bedömningarna från december 2011

Intervallen som beräknats för BNP-utvecklingen i euroområdet för 2012 och 2013 har justerats 
nedåt jämfört med de i de makroekonomiska framtidsbedömningar av Eurosystemets experter 
som publicerades i månadsrapporten i december 2011. Nedrevideringarna återspeglar huvud-
sakligen effekten av lägre utländsk efterfrågan, högre oljepriser, ytterligare budgetkonsolidering 
och något mer åtstramade kreditförhållanden trots lägre korta och långa räntor och högre aktie-
priser. Bedömningsintervallen för HIKP-inflationen för både 2012 och 2013 är något högre än 
i december 2011 vilket huvudsakligen återspeglar högre energipriser och eurons svagare växel-
kurs, men delvis också p.g.a. högre livsmedelspriser och indirekta skatter. 



13
ECB

Månadsrapport
Mars 2012

DEN EKONOMISKA
OCH MONETÄRA
UTVECKLINGEN

Makroekonomiska
framtidsbedömningar
för euroområdet av

Eurosystemets experter

Tabell B Jämförelse med framtidsbedömningarna från december 2011

(genomsnittlig årlig ändring i procent)

2012 2013

Real BNP – december 2011 -0,4 – 1,0 0,3 – 2,3
Real BNP – mars 2012 -0,5 – 0,3 0,0 – 2,2

HIKP – december 2011 1,5 – 2,5 0,8 – 2,2
HIKP – mars 2012 2,1 – 2,7 0,9 – 2,3

Tabell C Jämförelse mellan prognoser för ökningen av BNP i fasta priser och HIKP-inflationen

(genomsnittlig årlig ändring i procent)

Datum för 
offentliggörande BNP-tillväxt HIKP-inflation 

2012 2013 2012 2013 

OECD November 2011 0,2 1,4 1,6 1,2
Europeiska kommissionen Februari 2012 – 

november 2011
-0,3 1,3 2,1 1,6

IMF Januari 2012 – 
september 2011

-0,5 0,8 1,5

Survey of Professional Forecasters Februari 2012 -0,1 1,1 1,9 1,7
Consensus Economics Forecasts Februari 2012 -0,3 0,9 2,0 1,7
Framtidsbedömningar av ECB:s experter Mars 2012 -0,5 – 0,3 0,0 – 2,2 2,1 – 2,7 0,9 – 2,3

Källor: Europeiska kommissionens interimsprognos, februari 2012, för 2012 års uppgifter och European Economic Forecast – hösten 
2011, för 2013 års uppgifter; IMF World Economic Outlook, januari 2012, BNP-tillväxt och World Economic Outlook september 2011, 
för inflation; OECD Economic Outlook, november 2011; Consensus Economics Forecasts och ECB:s Survey of Professional Forecasters. 
Anm. Både framtidsbedömningarna av ECB-experter och prognoserna från OECD avser tillväxtsiffror på årsbasis som är kalenderjusterade 
medan Europeiska kommissionen och IMF rapporterar tillväxtsiffror på årsbasis som inte är kalenderjusterade. Andra prognoser anger 
inte om deras uppgifter är kalenderjusterade eller ej.

Jämförelse med prognoser av andra institutioner 

Ett antal prognoser för euroområdet offentliggörs av både internationella organisationer och den 
privata sektorn (se tabell C). Dessa prognoser är dock inte helt jämförbara med varandra eller 
med de makroekonomiska framtidsbedömningarna av ECB-experter eftersom de avslutades vid 
olika tidpunkter. Dessutom använder de olika (delvis ospecificerade) metoder för att beräkna 
antaganden om skattepolitiska, finansiella och externa variabler, inklusive oljepriser och priser 
på andra råvaror. Slutligen finns det skillnader mellan metoderna för beräkning av kalenderjuste-
ringar för de olika prognoserna.

Enligt de prognoser som finns tillgängliga från andra organisationer och institutioner väntas 
BNP för euroområdet ligga mellan -0,5 procent och 0,2 procent 2012 och mellan 0,8 procent 
och 1,4 procent 2013, vilket är inom intervallet för ECB-experternas framtidsbedömningar. 
Prognoser tyder på att den årliga HIKP-inflationen kommer att ligga mellan 1,5 procent och 2,1 
procent 2012, vilket är i den lägre delen av intervallet i ECB-experternas framtidsbedömningar. 
Tillgängliga prognoser för 2013 tyder på att HIKP-inflationen kommer att vara mellan 1,2 pro-
cent och 1,7 procent, vilket är inom intervallet i ECB-experternas framtidsbedömningar. 
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