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Ledare
Baserat på de regelbundna ekonomiska och mo-
netära analyserna beslutade ECB-rådet vid sitt 
sammanträde den 6 september att ECB:s styr-
räntor ska vara oförändrade. På grund av höga 
energipriser och höjningar av indirekta skatter i 
några euroländer väntas inflationen ligga kvar på 
över 2 procent under hela 2012 för att åter falla 
under denna nivå nästa år och därefter ligga i lin-
je med prisstabilitet under den penningpolitiskt 
relevanta perioden. Därav följer att ökningstak-
ten i den underliggande monetära expansionen 
alltjämt är dämpad. Inflationsförväntningarna 
för ekonomin i euroområdet är alltjämt fast 
förankrade i linje med ECB-rådets mål att 
håll a inflationen under, men nära, 2 procent på 
medellång sikt. Den ekonomiska tillväxten i 
euroområdet väntas vara fortsatt svag och för-
troendet och stämningen påverkas av de pågå-
ende spänningarna på finans marknaden och den 
växande osäkerheten. En förnyad intensifiering 
av spänningarna på finansmarknaden kan even-
tuellt påverka risk balansen avseende både den 
ekonomiska tillväxten och inflationen. 

Mot denna bakgrund beslutade ECB-rådet om 
villkoren för att vidta direkta monetära trans-
aktioner (OMT) på andrahandsmarknaderna för 
statsobligationer i euroområdet. Såsom konsta-
terades i augusti måste ECB ha möjlighet att 
säkerställa den penningpolitiska transmissions-
mekanismen i alla euroländer. ECB-rådet avser 
att bevara ECB:s penningpolitik och sörja för att 
den får genomslag i realekonomin i hela euro-
området. Genom de direkta monetära transak-
tionerna kan ECB hantera allvarliga störningar 
på statsobligationsmarknaden som framför allt 
beror på investerarnas ogrundade farhågor om 
eurons upplösning. När de uppställda villkoren 
uppfylls kommer ECB således att ha en full-
ständig spärr mot destruktiva scenarier som kan 
innebära allvarliga utmaningar för prisstabili-
teten i euroområdet. ECB-rådet handlar strikt i 
enlighet med sitt mandat att upprätthålla pris-
stabilitet på medellång sikt och är oberoende i 
det penningpolitiska beslutsfattandet och euron 
är oåterkallelig. 

För att återställa förtroendet måste beslutsfat-
tarna i euroområdet mycket målmedvetet driva 
på konsolideringen av de offentliga finanserna, 
konkurrensfrämjande strukturreformer och ut-
vecklingen av de europeiska institutionerna. 
Samtidigt måste regeringarna vara redo att ak-
tivera EFSF/ESM på obligationsmarknaden när 
det råder exceptionella förhållanden på finans-
marknaden och föreligger hot mot den finansiel-
la stabiliteten. En sådan aktivering ska endast 
ske på strikta och effektiva villkor i enlighet med 
de upprättade riktlinjerna. För att direkta trans-
aktioner ska kunna genomföras och få avsedd 
verkan är det nödvändigt att regeringarna står 
fast vid sina åtaganden och att EFSF/ESM upp-
fyller sin roll.1 Vidare fattade ECB-rådet beslut 
i syfte att säkerställa tillgången till tillfredsstäl-
lande säkerheter för Eurosystemets refinansie-
ringstransaktioner.2 Vad gäller den ekonomiska 
analysen tyder nyligen publicerad statistik på en 
nedgång i den reala BNP-utvecklingen i euro-
området med 0,2 procent på kvartalsbasis under 
andra kvartalet 2012 efter en nolltillväxt under 
föregående kvartal. Ekonomiska indikatorer pe-
kar på en fortsatt svag ekonomisk aktivitet un-
der resten av 2012 i en omvärld av ökad osäker-
het. På längre sikt räknar ECB-rådet endast med 
en mycket långsam återhämtning av ekonomin i 
euroområdet. Tillväxttakten väntas förbli däm-
pad till följd av den pågående nödvändiga an-
passningen av balansräkningarna i de finansiella 
och icke-finansiella sektorerna, den höga arbets-
lösheten och en ojämn global återhämtning. 

ECB:s experters makroekonomiska framtids-
bedömningar för euroområdet i september 
2012 förutser en årlig BNP-tillväxt mellan 
−0,6 och −0,2 procent under 2012 och mellan 
−0,4 och 1,4 procent under 2013. Jämfört med 
Eurosystemets experters makroekonomiska fram-
tidsbedömningar i juni 2012 har intervallerna 
för 2012 och 2013 justerats nedåt.

1 För mer information se pressmeddelande den 6 september 2012 
”Technical features of Outright Monetary Transactions” (endast 
på engelska).

2 För mer information se pressmeddelande den 6 september 
2012 ”Measures to preserve collateral availability” (endast på 
engelska).
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De risker som omger de ekonomiska utsikterna 
i euroområdet bedöms ligga på nedåtsidan. De 
hänför sig framför allt till spänningarna på flera 
finansmarknader i euroområdet och en eventu-
ell spridning av spänningarna till realekonomin 
i euroområdet. Dessa risker bör motverkas ge-
nom effektiva åtgärder av alla beslutsfattare i 
euroområdet. 

Enligt Eurostats snabbstatistik var den årliga 
HIKP-inflationen i euroområdet 2,6 procent 
i augusti 2012, jämfört med 2,4 procent i juli. 
Ökningen beror huvudsakligen på nya höjningar 
av energipriserna i euro. På basis av nuvarande 
terminspriser på olja kan inflationstakten even-
tuellt bli något högre än vad som antogs för 
några månader sedan, men den torde åter sjunka 
under 2 procent under 2013. Under den pen-
ningpolitiskt relevanta perioden torde det un-
derliggande pristrycket förbli måttligt i ett läge 
med måttlig tillväxt i euroområdet och väl för-
ankrade långsiktiga inflationsförväntningar. 

ECB:s experters makroekonomiska framtids-
bedömningar för euroområdet i september 2012 
förutser en årlig HIKP-inflation mellan 2,4 och 
2,6 procent under 2012 och mellan 1,3 och 2,5 
procent under 2013. Intervallerna är något högre 
än i Eurosystemets experters makroekonomiska 
bedömningar i juni 2012.

Riskerna i utsikterna för prisutvecklingen är 
alltjämt i stort sett balanserade på medellång 
sikt. Det finns uppåtrisker som hänför sig till yt-
terligare höjningar av indirekta skatter på grund 
av behovet av budgetkonsolidering. De största 
nedåtriskerna gäller effekten av en svagare till-
växt i euroområdet än väntat, särskilt till följd av 
en ytterligare ökning av spänningarna på finans-
marknaden och dess inverkan på de inhemska 
inflationsfaktorerna. En sådan intensifiering kan 
potentiellt öka nedåtriskerna, om inte beslutsfat-
tarna i euroområdet vidtar effektiva åtgärder för 
att stävja den. 

Den monetära analysen pekar på att ökningstak-
ten i den underliggande monetära expansionen 
är fortsatt dämpad. Den årliga M3-tillväxten 
ökade till 3,8 procent i juli 2012 från 3,2 procent 

i juni. Den högre M3-tillväxten berodde främst 
på en ökad preferens för likviditet, som speglas 
i en fortsatt uppgång i ökningstakten i den snäva 
penningmängden M1 till 4,5 procent i juli från 
3,5 procent i juni.

Den årliga tillväxttakten i utlåningen till den pri-
vata sektorn, justerad för försäljning av lån och 
värdepapperisering, var alltjämt svag och låg på 
0,5 procent i juli efter 0,3 procent i juni. Den 
årliga tillväxten i de monetära finansinstitutens 
utlåning till både icke-finansiella företag och 
hushåll var fortsatt dämpad och låg på −0,2 res-
pektive 1,1 procent, efter att bägge justerats för 
försäljning av lån och värdepapperisering. I stor 
utsträckning speglar den svaga lånetillväxten 
ogynnsamma utsikter för BNP-utvecklingen, 
ökad riskaversion och den pågående anpass-
ningen av balansräkningarna i hushåll och före-
tag. Alla dessa faktorer dämpar efterfrågan på 
lån. I flera euroländer fortsätter dessutom seg-
menteringen av finansmarknaden och begräns-
ningen av bankernas tillgång till kapital att däm-
pa kreditutbudet. 

I ett längre perspektiv är det viktigt för bankerna 
att fortsätta att stärka sin motståndskraft där det 
behövs. Sunda balansräkningar i bankerna kom-
mer att vara en central faktor när det gäller att 
underlätta både en lämplig kreditförsörjning för 
ekonomin och normaliseringen av alla finansie-
ringskanaler.

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.

Även om goda framsteg görs finns det ett fort-
satt stort behov av strukturell och finanspolitisk 
anpassning i många europeiska länder. På den 
strukturella sidan behövs ytterligare snabba 
och målmedvetna reformer på produkt- och ar-
betsmarknaden inom euroområdet för att stärka 
konkurrenskraften, öka anpassningsförmågan 
och uppnå högre hållbar tillväxt. Dessa struk-
turreformer kommer också att komplettera och 
understöda budgetkonsolideringen och en håll-
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bar skuldsättning. Inom finanspolitiken är det 
ytterst viktigt att regeringarna vidtar alla de åt-
gärder som behövs för att uppnå sina mål för 
detta år och åren framöver. I det hänseendet är 
det förväntade snabba genomförandet av det 
nya finanspolitiska avtalet (fiscal compact) en 
viktig bidragande faktor till ett stärkt förtroende 
för sunda offentliga finanser. Slutligen är det 
nödvändigt att mycket målmedvetet driva på ut-
vecklingen av de europeiska institutionerna.



6
ECB
Månadsrapport
September 2012

Ruta 1

PenningPolitiska åtgäRdeR om vilka eCB-Rådet fattat Beslut den 6 sePtemBeR 2012

Den 6 september 2012 beslutade ECB-rådet om villkoren för att genomföra direkta monetära 
transaktioner (OMT) på andrahandsmarknaderna för statsobligationer i euroområdet. Syftet med 
OMT är att skydda den penningpolitiska transmissionsmekanismen i samtliga euroländer och 
den gemensamma penningpolitiken. Genom OMT kan Eurosystemet bemöta allvarliga snedvrid-
ningar på statsobligationsmarknaden, vilka huvudsakligen beror på investerarnas ogrundade far-
hågor om eurons upplösning, som bl.a. återspeglas i de ökande skillnaderna i prissättningen på 
korta statspapper fram till juli 2012, (se diagram A). I sådana lägen kommer OMT att utgöra en 
fullständig spärr som gör att destruktiva scenarier med potentiellt svåra utmaningar för prisstabi-
liteten i euroområdet kan undvikas. 

Behovet av att skydda den penningpolitiska transmissionsmekanismen

Statsobligationsmarknaderna spelar en avgörande roll redan i inledningsfasen av den penning-
politiska transmissionsmekanismen. De är mycket väsentliga för bankers finansieringsvillkor. 
För det första, när väl oro för en negativ utveckling på statsobligationsmarknaden fått fäste leder 
detta till att negativa förväntningar sprids, vilket i sin tur påverkar villkoren för banker och lånta-
gare. För det andra, när bankerna sätter räntorna på den inlåning och avkastningen på de obliga-
tioner de erbjuder sina slutkunder ”tävlar” de mot hög avkastning på statsobligationer och stats-
skuldsväxlar. Detta bidrar till att höja bankernas finansieringskostnader. För det tredje, utlåning 
mot säkerhet mellan banker på interbankmarknaden görs ofta med statspapper som säkerhet. 
Spänningar på statsobligationsmarknaderna minskar således bankernas bas för säkerheter och i 
förlängningen deras tillgång till likviditet. För det fjärde, om värderingen av bankernas innehav 
av statsobligationer sjunker leder det till att bankernas balansräkning försämras. 

Diagram A Avkastning på två- och tioåriga statsobligationer i valda euroländer
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Källa: Thomson Reuters.
Anm. Senaste uppgifter från den 6 september 2012.
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Spänningarna på statsobligationsmarknaderna påverkar bankernas möjligheter att erbjuda kredit 
negativt. Detta får negativa följder för den reala ekonomin och, som en följd därav, torde kvali-
teten på bankernas tillgångar försämras ytterligare. Dessa spänningar blir tydliga i och med att 
CDS-spreaden för banker i euroområdet har ökat men även i den pågående gradvisa förlusten 
av tillgång till finansiering som drabbat banker i vissa euroländer. Sedan våren 2010 har CDS-
spreaden för banker i euroområdet visat en utveckling som legat nära den för det övre intervallet 
av CDS-spreaden för statsobligationer i de största länderna i euroområdet (se diagram B). 

Detta får allvarliga följder både för finansieringskostnader och för kvantitet. Bankernas kost-
nader för att finansiera sig genom t.ex. inlåning varierade mer och mer fram till juli 2012 (se 
diagram C). Den ökade kraftigt i länder med svåra finansieringsförhållanden medan de har mins-
kat kraftigt i länder med stora finansieringsöverskott. Vad gäller tillgång till finansiering visar 
diagram D att monetära finansinstitut i Spanien, och i mindre utsträckning i Italien, uppvisade 
högre finansieringsbehov mellan december 2011 och juli 2012. Detta berodde på en minskning 
i nettofinansiering från interbankupplåning i euroområdet (exkl. Eurosystemet) och källor ut-
anför euroområdet samt inlösen av värdepapper som innehas av den icke-finansiella sektorn. 
Finansieringssituationen för tyska, och i mindre utsträckning franska, monetära finansinstitut är 
däremot em helt annan. Bankverksamheten har påverkats i en positiv riktning av Eurosystemets 
likviditetsinjektioner och då framför allt av de två refinansieringstransaktionerna med tre års 
löptid.

Diagram C MFI-räntor på inlåning från
hushåll med en överenskommen löptid på
upp till ett år
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Diagram B Intervall för CDS-spread för stats- 
obligationer i euroområdet och CDS-spreaden
för banker i euroområdet
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Anm. Fem år CDS. Intervallen för euroområdet visar högsta och 
lägsta värde på CDS för statsobligationer för Frankrike, 
Tyskland, Italien och Spanien. Senaste uppgiften från den 
4 september 2012.

Källa: ECB:s beräkningar.
Anm. Intervallet definierat av den 20:e och den 80:e percentilen 
visar utvecklingen för korta banklåneräntor. Intervallet omfattar 
tre femtedelar av ränteobservationerna för euroländerna. 
Samtidigt utesluter det en femtedel av observationerna över och 
under linjerna. Senaste uppgiften från juli 2012. 
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Skillnaderna i bankernas finansieringsvillkor 
är, utöver landspecifika ekonomiska förut-
sättningar, en avgörande faktor som förklarar 
skillnaderna i utlåningsräntor som monetära 
finansinstitut erbjuder icke finansiella före-
tag och hushåll i olika länder i euroområdet. 
Detta försvagar penningpolitikens genom-
slagskraft i vissa euroländer. Diagram E vi-
sar att intervallet för korta banklåneräntor till 
icke finansiella företag i euroområdet reage-
rade snabbt och, vad viktigare är, homogent 
på ECB:s räntesänkningar på totalt 125 punk-
ter mellan november 2002 och augusti 2003. 
Däremot har de räntesänkningar på 75 punk-
ter som gjorts sedan oktober 2011 inte haft 
någon systematisk effekt på banklånerän-
torna i euroområdet. I enlighet med vad som 
kan utläsas ur diagram E minskade den nedre 
gränsen i fördelningen över förändringar av 
banklåneräntor för euroområdet, i enlighet 
med förväntan, medan den övre gränsen öka-
de, trots ECB:s lägre styrräntor. Detta tyder 
på att penningpolitiken inte har haft avsedd 

Diagram D MFI-sektorns nettoskulder i  
förhållande till hemmahörande i euroområdet 
och övriga världen i valda länder
(kumulerade flöden mellan december 2011 och juli 2012 
i miljarder EUR)
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Anm. Rapporterande MFI-sektor exklusive Eurosystemet. 
Interbankupplåning netto inom euroområdet omfattar inte ut- 
och inlåning till/från Eurosystemet.

Diagram E               Kumulerad ändring i ECB:s styrränta och banklåneräntor för korta MFI-lån till den 
icke finansiella sektorn i euroländer 
(förändringar i procent)
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Källa: ECB:s beräkningar.
Anm. Intervallet definieras av linjerna från den 25:e till den 75:e percentilen i diagrammet och visar utvecklingen för kortfristig 
bankutlåning. Dessa täcker mellersta delen av ränteobservationer i euroområdet. Samtidigt utesluter detta en fjärdedel av observationerna 
över och under linjerna.  

Anbudsränta huvudsakliga refinanansieringstransaktioner
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effekt. Den viktigaste avsikten bakom OMT är att få en bättre överensstämmelse mellan finan-
sieringsvillkoren för den reala ekonomin och ECB:s styrräntor. 

Villkoren för OMT

Ett antal villkor och förutsättningar har fastställts för att säkerställa att OMT blir effektiva.1 

En viktig förutsättning för OMT är strikta och effektiva villkor knutna till ett lämpligt program 
inom ramen för EFSF/ESM (Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten och Europeiska sta-
bilitetsmekanismen). Sådana program kan ta formen av ett komplett makroekonomiskt anpass-
ningsprogram inom ramen för EFSF/ESM eller också i form av ett förebyggande program (t.ex. 
Enhanced Conditions Credit Line) under förutsättning att EFSF/ESM har möjlighet att handla på 
primärmarknaden. Det är önskvärt att involvera IMF för att utforma länderspecifika villkor och 
övervaka sådana program. 

ECB-rådet kommer att överväga OMT när de bedöms vara nödvändiga ur ett penningpolitiskt 
perspektiv om villkoren för programmet uppfylls. Dessa transaktioner kommer att avslutas när 
målen har uppnåtts eller om det makroekonomiska anpassningsprogrammet alt. det förebyggan-
de programmet inte följs. Efter en grundlig undersökning kommer ECB-rådet, i överensstäm-
melse med sitt penningpolitiska mandat, att fatta beslut om när de direkta monetära transaktio-
nerna ska inledas, hur länge de ska fortgå och när de ska avslutas.

OMT kommer att övervägas för framtida makroekonomiska anpassningsprogram eller förebyg-
gande program inom ramen för EFSF/ESM i enlighet med vad som beskrivits tidigare i denna 
text. De kan också komma i fråga när medlemsstater, som i dagsläget omfattas av ett makroeko-
nomiskt anpassningsprogram, åter ska in på obligationsmarknaden.

OMT kommer att fokuseras på den korta delen av avkastningskurvan, med löptider mellan 1 
och 3 år. Det är viktigt att notera att när det uppstår spänningar förefaller det som om de korta 
obligationsräntorna drabbas hårdare (se diagram A). Rörelser i den korta delen av avkastnings-
kurvan väntas dessutom spilla över till de långa räntorna. De korta löptiderna ligger också nära 
den nuvarande inriktningen på penningpolitiken och är mer nära relaterad till referensräntan för 
bankernas korta utlåningsräntor.  

Att det är korta värdepapper som handlas upp torde göra det enklare för de berörda länderna att 
uppfylla villkoren för programmen och begränsa den persistenta expansionen av Eurosystemets 
balansräkning. Detta är en viktig aspekt för att upprätthålla budgetdisciplin och begränsa ett 
överdrivet risktagande (moral hazard). 

I enlighet med förbudet mot monetär finansiering (artikel 123.1 i fördraget om Europeiska unio-
nens funktionssätt) kommer köp endast att göras på andrahandsmarknaden. Genom att tillämpa 
strikta villkor säkerställs budgetdisciplin i länder som kan komma i fråga för OMT. Med beslu-
tet om dessa transaktioner agerar ECB för att bemöta de hot mot prisstabiliteten på medellång 
sikt som uppstår genom destruktiva s.k. tail risk-scenarier, det vill säga risker som har mycket 
låg sannolikhet att realiseras, men som potentiellt kan utgöra allvarliga prövningar för prissta-
biliteten i euroområdet. Mot bakgrund av detta är OMT helt i linje med ECB:s huvuduppgift. 
Samtliga beslut som rör OMT har fattats av ECB-rådet i fullständigt oberoende.

1. För teknisk detaljinformation om OMT, se http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2012/html/pr120906_1.en.html
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För att ytterligare stödja effekten av OMT kommer Eurosystemet att klargöra i en lagtext att man 
accepterar samma (likställd) behandling som privata eller övriga fordringsägare vad gäller obli-
gationer som utfärdats av euroländer och köpts av Eurosystemet genom OMT, i enlighet med 
villkoren för sådana obligationer. Den likviditet som genereras genom OMT kommer att vara 
helt steriliserad.

Ytterligare extraordinära åtgärder som antagits för att bevara tillgången till tillräckliga 
säkerheter

I syfte att säkerställa tillgången till tillräckliga säkerheter för Eurosystemets refinansierings-
transaktioner beslutade ECB-rådet vidare att upphäva tillämpningen av minimitröskelvärdet för 
kraven på godtagbarhet för säkerheter för Eurosystemets kreditoperationer vad gäller följande 
tillgångar: omsättbara värdepapper som emitterats eller garanteras av nationella regeringar, kre-
ditfordringar som emitterats eller garanteras av nationella regeringar, av länder som kan kom-
ma i fråga för OMT eller som omfattas av ett EU-IMF program och uppfyller de villkor som 
ställts av ECB-rådet.2 Därutöver kommer tills vidare omsättbara skuldinstrument i USD, GBP 
och JPY, som emitterats och innehas i euroområdet att accepteras som godtagbara säkerheter i 
Eurosystemets kredittransaktioner. Denna åtgärd återinför ett liknande beslut som gällde mellan 
oktober 2008 och december 2010.

2. För mer information om dessa åtgärder, se http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2012/html/pr120906_2.en.html
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ekonomiSk oCH monetÄr UtveCkling

1 lÄget i eUroområdetS omvÄrld

Återhämtningen i världsekonomin fortskrider gradvis, dock med en tämligen synkroniserad avmatt-
ning av tillväxttakten, andra kvartalet 2012. De senaste uppgifterna visar tecken på stabilisering un-
der det tredje kvartalet, om än på låga nivåer. Den ekonomiska aktiviteten beräknas gradvis stärkas 
fr.o.m. det fjärde kvartalet. I tillväxtekonomierna har tillväxttakten avtagit men är fortfarande stark 
i jämförelse med de utvecklade ekonomierna. Inflationen i både utvecklade ekonomier och i tillväx-
tekonomier har fortsatt att lätta de senaste månaderna.

2 monetÄr oCH finanSiell UtveCkling

2.1 penningmÄngd oCH de monetÄra finanSinStitUtenS kreditgivning

Mot bakgrund av låga räntor och ökad osäkerhet fortsatte den monetära dynamiken att visa att 
innehavarsektorn föredrog likviditet under perioden april till juli 2012. Inflöden noterades för de 
mest likvida instrumenten i M3, med omplaceringar från både inom och utanför det breda penning-
mängdsmåttet. Den andra källan till penningmängdsökning var, precis som under första kvartalet, 
lån till den offentliga sektorn. Däremot försvagades tillväxten i utlåning till den privata sektorn 
ytterligare mellan april och juli. I länder med kapitalinflöden föredrog företag med hög likviditet 
och stora företag interna och marknadsbaserade externa källor för finansiering hellre än lån från 
monetära finansinstitut. I andra euroländer var efterfrågan på lån fortsatt svag p.g.a. ökad osäkerhet, 
lågt förtroende och ett behov av att korrigera de höga skuldsättningsnivåerna i den privata sektorn. 
Samtidigt fortsatte restriktionerna på balansräkningarna i banker i de länderna att tynga på kredit-
tillgången. Underliggande tillväxt i penningmängd och kredit låg kvar på måttliga nivåer, vilket 
tydde på balanserade risker för prisstabiliteten i euroområdet som helhet. Samtidigt behövs kon-
stant tillsyn med tanke på den höga graden av heterogenitet mellan länderna. 

2.2 de iCke-finanSiella SektorernaS oCH inStitUtionella inveSterarnaS finanSiella 
inveSteringar

Tillväxten i den icke-finansiella sektorns finansiella investeringar fortsatte att öka första kvartalet 
2012, delvis som en återspegling av att likvida innehav föredras i ett läge med ökande osäkerhet. 
Årstakten i försäkringsföretags och pensionsinstituts finansiella investeringar stabiliserades p.g.a. 
att hushållens kraftigt ökade sina investeringar i försäkringstekniska reserver. Nettoamorteringarna 
noterades för alla viktigare typer av investeringsfonder, med undantag för obligationsfonder, u nder 
andra kvartalet 2012, som resultat av den lättnad som märktes på obligationsmarknader efter 
Eurosystemets extraordinära penningpolitiska åtgärder.

2.3 penningmarknadSrÄntor

Penningmarknadsräntorna sjönk över lag mellan den 5 juni och den 5 september 2012. Detta är 
i linje med den fortsatta nedgången i Eonia, som har fluktuerat på låga nivåer sedan årets början, 
och återspeglar sänkningen av ECB-s styrränta på 25 punkter, vilken trädde i kraft den 11 juli 2012 
samt ett betydande likviditetsöverskott på marknaden för dagslån. Volatiliteten på penningmark-
nadsräntorna har minskat.
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2.4 oBligationSmarknaderna

Mellan den 1 juni och den 5 september 2012 steg avkastningen på AAA-klassade långa statsobliga-
tioner med sammantaget omkring 10 punkter i euroområdet. I USA var avkastningen på långa stats-
obligationer i stort sett oförändrad. Avkastningen på långa statsobligationer i euroområdet ökade i 
juni, men upplevde därefter en längre period av nedgång, huvudsakligen driven av ökande mark-
nadsoro om de ekonomiska utsikterna på kort sikt och euroområdets skuldkris. Avkastningen på 
långa statsobligationer i USA var i stort sett oförändrad i juni. Därefter sjönk de under första hälften 
av juli, men vände sedan uppåt i slutet av juli och augusti. I euroområdet minskade skillnaden på 
avkastningen på de långa obligationerna för de flesta länderna mot Tyskland. Osäkerhet om den 
framtida utvecklingen på obligationsmarknaden i euroområdet, mätt med den implicita volatiliteten 
på obligationsmarknaden, var i stort sett oförändrad från början av juni. I USA gick den implicita 
volatiliteten på obligationsmarknaden ner under samma period och låg kvar på lägre nivåer än i 
euroområdet. I euroområdet tyder marknadsbaserade indikatorer på att inflationsförväntningarna på 
medellång till lång sikt är helt i linje med prisstabilitet.

2.5 aktiemarknaderna

Mellan den 1 juni och den 5 september 2012 steg aktiekurserna med omkring 13 procent i euro-
området och med 7 procent i USA. Aktiekurserna i euroområdet stöddes av politiska initiativ som 
ska stärka den finansiella stabiliteten. Aktiepriserna ökade från slutet av juli efter uttalanden från 
p olitiker om deras åtagande om att vidta nödvändiga åtgärder för att lösa krisen. Sammantaget 
över träffade aktiepriserna i finanssektorn de i den icke-finansiella sektorn. Osäkerheten på aktie-
marknaden, mätt som implicit volatilitet, minskade betydligt i både euroområdet och i USA.

2.6 iCke-finanSiella företagS finanSieringSflöden oCH finanSiella StÄllning

Mellan april 2011 och juli 2012 minskade euroområdets icke-finansiella företags reala finansie-
ringskostnader bara något, vilket återspeglade brett baserade nedgångar i alla underkategorier och 
särskilt i de långa utlåningsräntorna. Vad gäller finansiella flöden dämpades den årliga takten på 
utlåning till icke-finansiella företag till -0,6 procent under andra kvartalet 2012. Den svaga utveck-
lingen av tillväxten i kreditgivning berodde till stor del på svaga ekonomiska förhållanden, fortsatt 
förhöjd kreditrisk, begränsningar på utbudssidan och dämpad efterfrågan på lån. Icke-finansiella 
företags utgivning av skuldförbindelser ökade ytterligare andra kvartalet 2012.

2.7 HUSHållSSektornS finanSieringSflöden oCH finanSiella StÄllning

Finansieringsvillkoren för euroområdets hushåll under andra kvartalet 2012 karakteriserades av en 
nedgång i bankernas utlåningsränta. Detta återspeglade genomslaget av nedgången i ECB:s styr-
ränta och förbättringar av bankernas likviditet och finansiering p.g.a. ECB:s extraordinära penning-
politiska åtgärder, och speciellt de treåriga långfristiga refinansieringstransaktionerna. Medan den 
negativa effekten av den intensifierade statsskuldkrisen påverkade bankernas finansieringssituation, 
dämpade de politiska åtgärderna den effekt detta hade på kostnaden och volymen av utlåning till 
hushållen. Den årliga tillväxttakten av monetära finansinstituts utlåning till hushåll, justerat för för-
säljning av lån och värdepapperisering, minskade till 1,4 procent andra kvartalet 2012, innan den 
sjönk till 1,1 procent i juli. De senaste uppgifterna pekar alltså på en dämpad utveckling av hushål-
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lens upplåning. Trots detta kunde man se en fortsatt betydande heterogenitet i låneutvecklingen 
mellan länderna. Hushållens skulder i förhållande till disponibel bruttoinkomst beräknas ha ökat 
något under andra kvartalet 2012, medan räntebördan beräknas ha varit i stor sett oförändrad.

3 priSer oCH koStnader

Enligt Eurostats snabbstatistik var den årliga HIKP-inflationen i euroområdet 2,6 procent i augusti 
2012, jämfört med 2,4 procent i juli. Ökningen beror huvudsakligen på förnyade ökningar av eu-
rodenominerade energipriser. Baserat på aktuella terminspriser för olja kan inflationen bli något 
högre än vad som väntades för några månader sedan, men bör gå ner under 2 procent under nästa år. 
Under den penningpolitiskt relevanta perioden torde det underliggande pristrycket förbli måttligt i 
ett läge med dämpad tillväxt i euroområdet och väl förankrade långsiktiga inflationsförväntningar. 
ECB-experternas makroekonomiska framtidsbedömningar för euroområdet i september 2012 räk-
nar med att den årliga HIKP-inflationen kommer att ligga mellan 2,4 procent och 2,6 procent under 
2012 och mellan 1,3 och 2,5 procent under 2013. Bedömningsintervallen för 2012 och 2013 har 
varit något högre än de i Eurosystemets experters makroekonomiska framtidsbedömningar från juni 
2012. Riskerna i utsikterna för prisutvecklingen är alltjämt i stort sett balanserade på medellång 
sikt. Uppåtriskerna hänför sig till ytterligare höjningar av indirekta skatter p.g.a. behovet av budget-
konsolidering. De största nedåtriskerna gäller effekten av att tillväxt i euroområdet blir svagare än 
väntat, särskilt på grund av en ytterligare ökning av spänningarna på finansmarknaden och effekter 
därav på de inhemska komponenterna i inflationen. Om de inte bromsas av effektiva åtgärder av 
alla politiker i euroområdet kan en sådan intensifiering ha potential att påverka riskbilden nedåt. 

4 prodUktion, efterfrågan oCH arBetSmarknaden

Nyligen publicerad statistik tyder på att euroområdets BNP under andra kvartalet 2012 minska-
de med 0,2 procent på kvartalsbasis efter nolltillväxt kvartalet före. Ekonomiska indikatorer pe-
kar på fortsatt svag ekonomisk aktivitet under resten av 2012 i ett läge med ökad osäkerhet. På 
längre sikt väntas euroområdets ekonomi återhämta sig mycket gradvis. Tillväxtutvecklingen borde 
dämpas av de nödvändiga justeringarna av balansräkningarna i de finansiella och icke-finansiella 
sektorerna, den höga arbetslösheten och en ojämn global återhämtning. I sina makroekonomiska 
framtidsbedömningar för euroområdet i september 2012 förutspår ECB:s experter att den årliga 
HIKP-tillväxten kommer att ligga mellan -0,6 procent och -0,2 procent under 2012 och mellan 
-0,4 procent och 1,4 procent under 2013. Jämfört med Eurosystemets makroekonomiska framtids-
bedömningar från juni 2012 har intervallen för 2012 och 2013 reviderats ned. De risker som omger 
utsikterna för den ekonomiska aktiviteten i euroområdet bedöms ligga på nedåtsidan.

5 UtveCklingen av de offentliga finanSerna

Enligt den senaste statistiken över de offentliga finanserna i euroområdet visar de uppgifter som 
fanns fram till första kvartalet 2012, att euroområdets offentliga underskott fortsatte att minska, 
dock långsammare, medan den offentliga sektorns skuld i förhållande till BNP fortsatte att öka. Det 
är viktigt att euroområdets regeringar framöver strikt håller sig till sina budgetmål och att de kor-
rigera sina alltför stora underskott inom perioden för de gemensamt överenskomna tidsfristerna. I 
samband med detta måste budgetförslagen för 2013, som håller på att förberedas, vara tillräckligt 
ambitiösa med väl specificerade åtgärder för att uppfylla budgetmålen. Ytterligare initiativ för att 
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stärka de offentliga finanserna i euroområdet har tagits, inklusive förhandlingar om de s.k. två-
pack-förordningarna och arbetsgruppens arbete med att förbereda en rapport som inkluderar förslag 
om att skapa en budgetunion.
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Ruta 7

Det ekonomiska läget är för närvarande mycket osäkert i och med att det är avhängigt av både 
framtida penningpolitiska beslut och på hur den privata sektorns aktörer och finansmarknader-
na kommer att reagera på dessa beslut. ECB:s experter har gjort framtidsbedömningar för den 
makro ekonomiska utvecklingen i euroområdet baserade på de uppgifter som fanns tillgängliga 
den 24 augusti 2012.1 Genomsnittlig BNP-tillväxt mätt på årsbasis beräknas bli mellan -0,6 pro-
cent och -0,2 procent 2012 och mellan -0,4 procent och 1,4 procent 2013. Inflationen beräknas 
ligga mellan 2,4 procent och 2,6 procent 2012 och mellan 1,3 procent och 2,5 procent 2013. 

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 augusti 2012. 

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 0,6 procent under 2012 och 0,3 procent under 2013. 
Marknadens förväntningar för avkastningen på de nominella tioåriga statsobligationerna i euro-
området tyder på en genomsnittlig nivå på 4,0 procent 2012 och 4,2 procent 2013. Som resultat 
av terminsräntorna och det gradvisa genomslaget av ändringar i marknadsräntorna på utlånings-
räntor väntas både korta och långa bankräntor på lån till euroområdets icke-finansiella privata 
sektor bottna framöver. De långa räntorna väntas nå en botten i mitten av 2012, medan de korta 
utlåningsräntorna torde nå sin lägsta nivå ungefär i slutet av 2012. Kreditförhållandena i euro-
området väntas ha en negativ effekt på den ekonomiska aktiviteten 2012 och 2013. 

Vad gäller råvarupriser antas, baserat på terminsmarknaderna under den tvåveckorsperiod som 
slutade på stoppdatumet, det årliga genomsnittet för priserna på Brentråolja ligga på 111,7 USD 
per fat 2012 och på 107,3 USD per fat 2013. Priserna på andra råvaror än energi i USD2 väntas 
minska med 8,3 procent 2012 och med 0,3 procent 2013. 

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

1 ECB:s experter har gjort framtidsbedömningar för den makroekonomiska utvecklingen i euroområdet baserade på de uppgifter 
som fanns tillgängliga den 24 augusti 2012. 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 korrektion 
för exceptionella händelser, beskrivs i ”New procedure for constructing ECB staff projection ranges”, ECB, december 2009, publicerad 
på ECB:s webbplats.
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De bilaterala växelkurserna förväntas under bedömningsperioden ligga kvar på de genomsnitts-
nivåer som rådde under tvåveckorsperioden fram till stoppdatumet. Detta ger en växelkurs USD/
EUR på 1,26 under 2012 och 1,23 under 2013. Den effektiva växelkursen för euron antas depre-
ciera med 6,3 procent 2012 och med 2,1 procent 2013.

Antagandena om finanspolitiken görs baserat på de politiska åtgärder som redan har godkänts av 
nationella parlament eller som specificerats tillräckligt noga av regeringarna och som sannolikt 
kommer att gå igenom lagberedningsprocessen. För 2012 planeras omfattande konsolideringsåt-
gärder, inklusive skattehöjningar i flera länder, medan åtgärderna som ska vidtas 2013 är mindre 
och mer koncentrerade på utgiftssidan.

Antaganden om omvärlden

Global BNP-utveckling (utom euroområdet), beräknas öka från 3,8 procent 2012, till 4,0 procent 
2013. Även om de senaste uppgifterna om BNP-utvecklingen för andra kvartalet 2012 bara vi-
sade en tämligen synkroniserad avmattning av den globala tillväxttakten för andra kvartalet 2012 
beräknas den gradvis återhämta sig under andra halvåret 2012 i och med stöd i form av förbätt-
rade finansieringsvillkor och en ackommoderande penningpolitik. Dock väntas tillväxttakten i 
de stora utvecklade ekonomierna vara dämpad beroende på svagheter i arbets- och bostadsmark-
naderna. Samtidigt kvarstår behovet av att ytterligare reparera balansräkningar både i offentlig 
och privat sektor. I tillväxtekonomierna har takten dämpats något under den senaste tiden, men 
förblir stabil och ger ett viktigt bidrag till global ekonomisk tillväxt. Euroområdets utländska 
efterfrågan beräknas öka med 4,2 procent 2012 och med 5,8 procent 2013.

Bedömningarna för BNP-tillväxten

BNP minskade med 0,2 procent under andra kvartalet 2012, efter att ha stagnerat under första 
kvartalet. Den svaga och ihållande ekonomiska aktiviteten, som inleddes våren 2011, beror hu-
vudsakligen på svag inhemsk efterfrågan vilken mer än uppväger positiva externa bidrag till 
tillväxten. Under andra halvåret 2012 beräknas BNP-tillväxten gå ned något i och med negativ 
påverkan från högre råvarupriser och stramare finanspolitik, en försämring i hushållens och in-
dustrins framtidstro samt ogynnsamma kreditvillkor i vissa länder. BNP-tillväxten väntas grad-
vis ta fart under 2013. Inledningsvis väntas förbättrade externa förhållanden och stärkt konkur-
renskraft ge stöd åt exporten. Återhämtningen torde även få stöd av de positiva effekterna på 
privat efterfrågan som de mycket låga korta räntorna innebär och av effekterna av den förvän-
tat lägre prisutvecklingen på energi och livsmedel. Åtgärder för att återställa finanssystemets 
funktion bör också främja inhemsk efterfrågan. Återhämtningen i den ekonomiska aktiviteten 
kommer dock troligen att dämpas under hela bedömningsperioden på grund av balansräknings-
anpassningar och tuffa finansiella förhållanden i vissa euroländer. På det hela taget torde den 
förväntade återhämtningen bli måttlig historiskt sett, och resultera i ett negativt produktionsgap 
under hela bedömningsperioden. På årsbasis väntas förändringen i BNP vara mellan -0,6 procent 
och -0,2 procent 2012 och mellan -0,4 procent och 1,4 procent 2013.

Om man studerar efterfrågekomponenterna närmare väntas exporten till länder utanför euroom-
rådet öka under andra halvåret 2012 och ännu mer 2013, som ett resultat av utvecklingen av den 
utländska efterfrågan i euroområdet samt förbättrad exportpriskonkurrens. Företagsinvesteringar 
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beräknas minska under resten av 2012 p.g.a. ökad osäkerhet och svag framtidstro men även 
beroende på ogynnsamma kreditvillkor i vissa länder. Dessa torde åter öka 2013, uppbackad 
av ökande inhemsk och extern efterfrågan, mycket låga räntor, förväntningar om lägre kost-
nadstryck samt bättre vinstpåslag. Bostadsinvesteringar väntas gå ner något på kort sikt men 
därefter åter öka måttligt från slutet av 2012. Behovet av ytterligare justeringar för att komma 
tillrätta med tidigare utsvävningar på bostadsmarknaderna i vissa länder väntas fortsätta att ha 
konsekvenser för bostadsinvesteringar. Dessa negativa effekter kommer troligen att uppvägas, 
om än bara delvis, genom att fastighetsinvesteringar blir mer attraktiva i andra länder, där sådana 
investeringar stimuleras av historiskt låga bolåneräntor. Offentliga investeringar väntas gå ner 
under hela bedömningsperioden, beroende på de finanspolitiska konsolideringspaketen i flera 
euro länder.

Privat konsumtion beräknas minska under hela 2012 beroende på minskad real disponibel in-
komst. Denna minskning beror i sin tur på både lägre sysselsättningsgrad och lägre real kom-
pensation per anställd, konsolidering av de offentliga finanserna och låga kapitalinkomster. En 
minskning i sparkvoten när hushållen försöker jämna ut konsumtionen över tiden, bör delvis 
kompensera för fallet i real disponibel inkomst. Den minskande sparkvoten väntas dämpas ge-
nom att den stigande arbetslösheten och svaga framtidstron hos konsumenterna, vilket troligen 
kommer att öka försiktighetssparandet. Privat konsumtion väntas öka måttligt 2013. Det åter-
speglar huvudsakligen en återhämtning av real disponibel inkomst när den negativa effekten av 
de nämnda faktorerna gradvis avtar och får stöd av en nedgång i pristrycket på råvaror. Offentlig 
konsumtion väntas minska 2012 och 2013, till följd av finanspolitiska åtgärder.

Efter en minskning under första halvåret 2012 väntas importen från omvärlden öka igen under 
andra halvåret och öka ännu mer därefter, men fortfarande begränsad av svag total efterfrågan. 
Nettohandeln väntas ge ett betydande positivt bidrag till BNP under hela bedömningsperioden 
vilket återspeglar den starkare exportökningen. Bytesbalansen, som var i balans 2011, väntas 
visa ett växande överskott under bedömningsperioden till följd av ett ökat handelsöverskott. 

Tabell 1 Makroekonomiska bedömningar för euroområdet 

(genomsnittliga årliga procentuella förändringar) 1)

2011 2012 2013

HIKP 2,7 2,4 – 2,6 1,3 – 2,5
Real BNP 1,5 -0,6 – -0,2 -0,4 – 1,4

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

1) Bedömningar för BNP och dess komponenter avser kalenderjusterade uppgifter. Bedömningarna för import och export inbegriper 
handel inom euroområdet. 
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Pris- och kostnadsutsikter

Inflationen, som i augusti var 2,6 procent, väntas ligga kvar över 2-procentstrecket under 2012, 
beroende på höga energipriser, deprecieringen av eurons växelkurs och högre indirekta skatter 
i vissa länder. Den beräknas ligga mellan 2,4 procent och 2,6 procent 2012. Under 2013 väntas 
inflationstakten sjunka till mellan 1,3 procent och 2,5 procent, huvudsakligen beroende på 
energiprisutvecklingen, som bedöms lätta avsevärt under bedömningsperioden, vilket återspeglar 
en antagen successiv nedgång i oljepriset. Prisutvecklingen på livsmedel beräknas också sjunka 
under 2013. HIKP-inflationen, exklusive livsmedel och energi, väntas vara i stort sett stabil 
under bedömningsperioden. Uppåttryck som hör samman med den senaste tidens försvagning 
av eurokursen och höjningar av administrativt fastställda priser och indirekta skatter i vissa 
länder väntas i stort sett uppvägas av nedåttryck relaterat till svag inhemsk efterfrågan och hög 
arbetslöshet. 

Externt pristryck, som berodde på högre oljepriser och eurons svagare växelkurs, torde lätta 
under bedömningsperioden. Antagandena om en stabilisering av eurons växelkurs och sjunkande 
oljepriser innebär att importdeflatorns årliga tillväxttakt borde minska gradvis. Vad gäller 
inhemskt pristryck väntas den årliga ökningstakten av ersättning per anställd minska 2012 
och vara dämpad 2013, beroende på det försämrade arbetsmarknadsläget och finanspolitiska 
konsolideringsåtgärder i vissa länder. Eftersom lönerna väntas öka mindre än priserna 2012 
beräknas den reala ersättningen per anställd minska det året för att stabiliseras 2013 men trots 
allt ligga kvar väl under produktivitetsökningen. Tillväxttakten i enhetsarbetskraftskostnaderna 
väntas öka 2012 och minska 2013, huvudsakligen beroende på produktivitetsutvecklingen. 
Vinstmarginalerna väntas sjunka 2012, och dämpa effekterna av ökande enhetsarbetskostnader i 
ett läge med svag efterfrågan. Därefter väntas avtagande enhetsarbetskostnader och förbättrade 
ekonomiska villkor bidra till att vinstmarginalerna åter förbättras. Som del av de finanspolitiska 
åtgärderna väntas höjningar av indirekta skatter och administrativt fastställda priser kraftigt bidra 
till HIKP-inflationen 2012 och 2013.

Jämförelser med bedömningarna i juni 2012

Intervallen som beräknats för real BNP-tillväxt i euroområdet för 2012 och 2013 har justerats 
nedåt jämfört med de i de makroekonomiska framtidsbedömningar som Eurosystemets experter 
publicerade i månadsrapporten för juni 2012. Till största delen berör dessa nedrevideringar de 
två sista kvartalen 2012, vilket innebär en negativ statistisk överhängseffekt till 2013. Vad gäller 
HIKP-inflationen är intervallen i framtidsbedömningarna för 2012 och 2013 något högre än de 
i framtidsbedömningarna som publicerades i juni 2012, vilket huvudsakligen beror på eurons 
svagare växelkurs.

Tabell 2 Jämförelse med framtidsbedömningarna från juni 2012

(genomsnittlig årlig ändring i procent)

2012 2013

BNP – juni 2012 -0,5 – 0,3 0,0 – 2,0
Real BNP – september 2012 -0,6- -0,2 -0,4 – 1,4

HIKP – juni 2012 2,3 – 2,5 1,0 – 2,2
HIKP – september 2012 2,4 – 2,6 1,3 – 2,5
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UTVECKLINGEN

Makroekonomiska
framtidsbedömningar
för euroområdet av

Eurosystemets experter

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 
kalenderjusteringar för de olika prognoserna.

Enligt de prognoser som finns tillgängliga från andra organisationer och institutioner väntas 
BNP i fasta priser för euroområdet ligga mellan -0,5 procent och -0,1 procent 2012, vilket är 
väl inom gränserna i ECB-experternas framtidsbedömningar. För 2013 ligger prognoserna 
mellan 0,3 procent och 1,0 procent, vilket är väl inom gränserna i ECB-experternas 
framtidsbedömningar. Vad gäller inflationen tyder prognoser på att den årliga HIKP-inflationen 
kommer att ligga mellan 2,0 procent och 2,4 procent 2012, vilket är under intervallet i ECB-
experternas framtidsbedömningar. Tillgängliga prognoser för 2013 tyder på att HIKP-inflationen 
kommer att vara mellan 1,6 procent och 1,9 procent, vilket är inom intervallet i ECB-experternas 
framtidsbedömningar. 

Jämförelse mellan prognoser för ökningen av BNP i fasta priser och HIKP-inflationen i 
euroområdet
(genomsnittlig årlig ändring i procent)

Datum för 
offentliggörande BNP-ökning HIKP-inflation 

2012 2013 2012 2013 

OECD Maj 2012 -0,1 0,9 2,4 1,9
Europeiska kommissionen Maj 2012 -0,3 1,0 2,4 1,8
IMF Juli 2012 -0,3 0,7 2,0 1,6
Survey of Professional Forecasters Augusti 2012 -0,3 0,6 2,3 1,7
Consensus Economics Forecasts Augusti 2012 -0,5 0,3 2,3 1,7
Euro Zone Barometer Augusti 2012 -0,5 0,3 2,3 1,8
Framtidsbedömningar av ECB:s experter September 2012 -0,6 – -0,2 -0,4 – 1,4 2,4 – 2,6 1,3 – 2,5

Källor: Europeiska kommissionens vårprognos, maj 2012, IMF World Economic Outlook Update, July 2012, for real GDP growth 
and World Economic Outlook, April 2012, for inflation; OECD Economic Outlook, May 2012; Consensus Economics Forecasts; 
MJEconomics; and the 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.
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