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Ledare
Baserat på de regelbundna ekonomiska och mo-
netära analyserna beslutade ECB-rådet vid sitt 
sammanträde den 6 december att ECB:s styr-
räntor ska vara oförändrade. HIKP-inflationen 
har varit hög en längre tid p.g.a. höga energi-
priser och höjningar av indirekta skatter i några 
euroländer. Den har som väntat minskat den 
senaste tiden och väntas falla under 2 procent 
under 2013. Inflationen bör ligga i linje med 
prisstabilitet under den penningpolitiskt re-
levanta perioden. Den underliggande takten i 
penningmängdstillväxten är fortsatt dämpad. 
Inflationsförväntningarna för euroområdet är 
fortsatt fast förankrade i linje med ECB-rådets 
mål att hålla inflationen under, men nära, 2 pro-
cent på medellång sikt. Euroområdets ekonomi 
väntas vara fortsatt svag nästa år. Framför allt 
kommer de anpassningar av balansräkningarna 
som krävs i de finansiella och icke-finansiella 
sektorerna samt fortsatt osäkerhet att påverka 
den ekonomiska aktiviteten negativt. Under 
senare delen av 2013 torde den ekonomiska 
aktiviteten återhämta sig när global efterfrågan 
stärks och ECB:s ackommoderande penning-
politik och finansmarknadernas förtroende för-
bättras, vilket får genomslag i ekonomin. För 
att bibehålla förtroendet är det nödvändigt att 
regeringarna ytterligare minskar både budgeto-
balanser och strukturella obalanser och fortsät-
ter omstruktureringen av finanssektorn. 

ECB-rådet beslutade vidare att fortsätta med 
Eurosystemets huvudsakliga refinansierings-
transaktioner, i form av fastränteanbud med full 
tilldelning, så länge det behövs och åtminstone 
tills den sjätte uppfyllandeperioden 2013 löper ut 
den 9 juli 2013. Detta förfarande kommer även 
att fortsätta att användas på Eurosystemets sär-
skilda refinansieringstransaktioner med en löp-
tid på en uppfyllandeperiod, och kommer att 
fortsätta att genomföras så länge det behövs, 
åtminstone fram till slutet av andra kvartalet 
2013. Den fasta räntan på de särskilda refinan-
sieringstransaktionerna kommer att vara den-
samma som den aktuella räntan på de huvudsak-
liga refinansieringstransaktionerna. Räntan på 
de tremånaders långfristiga refinansieringstrans-
aktioner, som ska tilldelas fram till juni 2013, 
kommer att sättas till den genomsnittliga räntan 

på de huvudsakliga refinansieringstransaktio-
nerna under den respektive långfristiga refinan-
sieringstransaktionens löptid. 

Den ekonomiska analysen visar att efter en 
minskning på 0,2 procent på kvartalsbasis under 
andra kvartalet 2012 minskade BNP i euroom-
rådet med 0,1 procent under tredje kvartalet. 
Aktuell statistik och enkätindikatorer visar på 
fortsatt svaghet i den ekonomiska aktiviteten 
under det sista kvartalet i år även om några in-
dikatorer nyligen har stabiliserats på låga nivåer 
och förtroendet på finansmarknaden har ökat yt-
terligare. På kortare sikt väntas den svaga akti-
viteten fortsätta in i nästa år, vilket speglar den 
negativa effekten på den inhemska konsumtio-
nen av konsumenternas och investerarnas svaga 
förtroende och dämpad utländsk efterfrågan. En 
gradvis återhämtning torde inledas senare under 
2013 när ECB:s ackommoderande penningpoli-
tiska inriktning och en märkbar ökning av för-
troendet på finansmarknaden får genomslag i 
den privata inhemska konsumtionen och export-
tillväxten understöds av en starkare utländsk ef-
terfrågan.

Denna bedömning speglas också i Eurosystemets 
experters makroekonomiska framtidsbedöm-
ningar för euroområdet i december 2012, enligt 
vilka årlig BNP-tillväxt kommer att ligga på 
mellan −0,6 och −0,4 procent 2012, mellan −0,9 
och 0,3 procent 2013 och mellan 0,2 och 2,2 
procent 2014. Jämfört med ECB:s makroeko-
nomiska framtidsbedömningar från september 
2012 har intervallen för 2012 och 2013 revide-
rats ned. 

ECB-rådet fortsätter att se nedåtrisker för eko-
nomin i euroområdet. Dessa är huvudsakligen 
relaterade till osäkerheter om en lösning på 
statsskuldkrisen och i styrningsfrågor i euroom-
rådet, geopolitiska frågor och finanspolitiska be-
slut i USA, vilket möjligen kan dämpa förtroen-
det på längre sikt än vad som förväntas nu och 
ytterligare försena återhämtningen av privata 
investeringar, sysselsättning och konsumtion. 

Enligt Eurostats snabbstatistik sjönk inflationen 
i euroområdet till 2,2 procent i november 2012 
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från 2,5 procent i oktober och från 2,6 augusti 
och september. Baserat på aktuella terminspri-
ser på olja väntas inflationen sjunka ytterligare 
till under 2 procent nästa år. Under den penning-
politiskt relevanta perioden torde det underlig-
gande pristrycket förbli måttligt i ett läge med 
svag ekonomisk aktivitet i euroområdet och väl 
förankrade långsiktiga inflationsförväntningar. 

Denna bedömning speglas också i Eurosystemets 
experters makroekonomiska framtidsbedömning-
ar för euroområdet i december 2012, enligt vilka 
den årliga HIKP-inflationen beräknas vara 2,5 
procent under 2012, mellan 1,1 procent och 2,1 
procent under 2013 och mellan 0,6 procent 2,2 
procent 2014. Jämfört med ECB:s makroeko-
nomiska framtidsbedömningar från september 
2012 har intervallen för intervallen för 2013 re-
viderats ner. 

Enligt ECB-rådets bedömning är framtida risker 
för prisutvecklingen i stort sett balanserade med 
nedåtrisker som härrör från svagare ekonomisk 
aktivitet och uppåtrisker relaterade till högre ad-
ministrativt fastställda priser och indirekta skat-
ter samt högre oljepriser.

Den monetära analysen pekar på att ökningstak-
ten i den underliggande monetära expansionen 
är fortsatt dämpad med hänsyn till utvecklingen 
under flera månader. Den senaste tiden har den 
årliga ökningstakten i M3 ökat till 3,9 procent 
i oktober från 2,6 procent i september medan 
ökningstakten i M1 accelererade till 6,4 procent 
från 5,0 procent över samma period. Denna ut-
veckling beror delvis på en särskild transaktion 
som ledde till en ökning i den icke-finansiella 
sektorns inlåning över natten. Samtidigt ökade 
också inlåningen från hushåll och icke-finan-
siella företag i oktober. Sammantaget behövs 
fler observationer för att skilja mellan kortfristig 
volatilitet och mer långfristiga faktorer. 

Till skillnad från den monetära utvecklingen har 
kredittillväxten ändrats endast lite. Den årliga 
tillväxttakten i utlåningen till den privata sek-
torn (justerad för försäljning av lån och värde-
papperisering) var −0,4 procent i oktober, oför-
ändrad från september. Utvecklingen berodde 

på en fortsatt nettoamortering av lån till icke-
finansiella företag, vilket ledde till en årlig ned-
gång i denna utlåning på −1,5 procent jämfört 
med −1,2 procent i september. Den årliga till-
växttakten i MFI-utlåningen till hushåll låg kvar 
på 0,8 procent i oktober. Den svaga låneutveck-
lingen beror i stor utsträckning på svaga BNP-
utsikterna, ökad riskaversion och den pågående 
anpassningen av balansräkningarna i hushåll 
och företag. Alla dessa faktorer dämpar efterfrå-
gan på lån. I flera euroländer dämpas dessutom 
kreditutbudet av bankernas begränsade tillgång 
till kapital, riskuppfattningen och segmentering-
en av finansmarknaden. 

För att säkerställa att penningpolitiken får ett 
tillfredsställande genomslag på finansierings-
förhållandena i euroområdet är det viktigt att 
fortsätta att stärka bankernas motståndskraft där 
så behövs. Sunda balansräkningar i bankerna 
kommer att vara en central faktor när det gäller 
att underlätta både en lämplig kreditförsörjning 
för ekonomin och normaliseringen av alla finan-
sieringskanaler. Beslutsamma åtgärder för att 
upprätta ett integrerat finansiellt ramverk kom-
mer att bidra till att uppnå detta. En gemensam 
tillsynsmekanism är en av de viktigaste bygg-
stenarna. Det är ett mycket viktigt steg mot att 
reintegrera banksystemet. 

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.

Ytterligare policyåtgärder och framsteg i refor-
men av den ekonomiska styrningen på EU-nivå 
bör bidra till att stödja förtroendet på finans-
marknaden och förbättra utsikterna för ekono-
misk tillväxt. I detta samanhang ser ECB-rådet 
fram mot handlingsplanen för en sann ekono-
misk och monetär union som Europeiska rådet 
ska besluta om vid sitt sammanträde den 13–14 
december 2012. Initiativ för att påskynda struk-
turreformer som bidrar till att återställa kon-
kurrenskraften är särskilt viktiga för att stärka 
euroländernas tillväxtpotential och öka syssel-
sättningen. Mer allmänt måste alla euroländer 
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se till att deras produkt- och arbetsmarknader är 
tillräckligt flexibla för att fungera friktionsfritt 
och effektivt inom en monetär union. Slutligen 
förväntas fortsatt budgetkonsolidering för att 
återställa sunda finanser i linje med åtagandena 
enligt stabilitets- och tillväxtpakten och rekom-
mendationerna enligt den europeiska plane-
ringsterminen för 2012. Betydande framsteg 
har redan gjorts för att minska inhemska och 
utländska obalanser och öka konkurrenskraf-
ten. Fortsatta policyåtgärder vad gäller reformer 
av den ekonomiska styrningen på EU nivå och 
struktur- och budgetreformer bör vara ömse-
sidigt förstärkande och ge en stark signal till 
marknaderna. 
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Sammanfattning av kapitlen i eCB:s 
månadSrapport deCemBer 2012

ekonomiSk oCH monetÄr UtveCkling

1 lÄget i eUroområdetS omvÄrld

Världsekonomin fortsätter att expandera långsamt. Den globala återhämtningen tappade fart under 
2012 när framtidstron försämrades. Världshandeln försvagades ytterligare när avmattningen i ut-
vecklade ekonomier spred sig till tillväxtekonomier. De senaste enkätuppgifterna pekar på att en 
fortsatt dämpade tillväxtdynamik i och med att stämningsläget har visat tecken på att ha stabilise-
rats på låg nivå fjärde kvartalet. Därefter väntas den globala ekonomiska aktiviteten stärkas gradvis 
och tillväxten i tillväxtekonomierna väntas bli kraftigare än i de utvecklade ekonomierna. Den glo-
bala inflationen har ökat de senaste månaderna efter att ha gått ner tidigare under 2012, främst p.g.a. 
energiprisutvecklingen.

2 monetÄr oCH finanSiell UtveCkling

2.1 penningmÄngd oCH de monetÄra finanSinStitUtenS kreditgivning

Skillnaderna i den årliga tillväxten av penningmängd och kredit som observerats sedan början av 
2012 ökade under tredje kvartalet och i oktober. Ett exceptionellt stort inflöde noterades för M3 i 
oktober, medan kredit till den privata sektorn fortsatte att minska. Det stora inflödet till M3 ska ses 
i samband med betydande volatilitet i icke-finansiella intermediärers monetära innehav och åter-
speglar delvis inbetalningar av två kapitaltrancher från euroområdets regeringar till Europeiska fi-
nansiella stabiliseringsfaciliteten (ESM). De svåra förhållandena på finansmarknaderna fortsatte att 
begränsa bankernas långsiktiga finansiering både genom att tidigare värdepapperisering avtog och 
genom inlösen av långa obligationer. Med tanke på den höga volatiliteten i utvecklingen per månad 
pekar ny information inte på att den underliggande monetära dynamiken skulle ta ny fart.

2.2 de iCke-finanSiella SektorernaS oCH inStitUtionella inveSterarnaS finanSiella 
inveSteringar

Tillväxten av den icke-finansiella sektorns finansiella investeringar mätt på årsbasis avtog under 
andra kvartalet 2012 och återspeglar den allmänna försvagningen av ekonomin och minskade in-
komstmöjligheter. Den avtagande tillväxttakten, mätt på årsbasis, i försäkringsföretags och pen-
sionsinstituts finansiella investeringar återspeglade den negativa trenden i hushållens investeringar 
i försäkringstekniska reserver. Inflödet till investeringsfonder ökade markant tredje kvartalet 2012. 
Detta drevs nästan enbart av investeringar i obligationsfonder p.g.a. att spänningarna på de mark-
naderna lättade, en utveckling som delvis utlöstes av ECB:s meddelande om de direkta monetära 
transaktionerna (OMT).

2.3 penningmarknadSrÄntor

Penningmarknadsräntorna sjönk över lag mellan den 5 september och den 5 december 2012. 
EONIA gick ned något, låg kvar på låga nivåer och återspeglade de historiskt låga nivåerna på 
ECB:s styrränta, och den betydande överskottslikviditeten på marknaden för dagslån. Volatiliteten 
på penningmarknadsräntorna var i stort sett oförändrad.
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2.4 oBligationSmarknaderna

Mellan slutet av augusti och den 5 december 2012 var avkastningen på AAA-klassade statsobliga-
tioner i stort sett stabil medan avkastningen på långa statsobligationer ökade något i USA. Under 
den perioden fortsatte marknadens riskuppfattning i euroområdet att lätta som ett resultat av ytterli-
gare meddelanden om direkta monetära transaktioner (OMT) och andra positiva nyheter t.ex. fram-
steg i utformningen av bankunionen och omstrukturering av den spanska banksektorn, samt över-
enskommelsen om den grekiska skulden. Ytterligare nedgång registrerades i spreaderna för både 
statsobligationer och företagsobligationer jämfört med AAA-klassade obligationer. Nedgången i 
spreadar var brantare för utgivare med en lägre rating. Dessutom observerades nedgångar i likvi-
ditetspremier och implicit volatilitet. Samtidigt tyder marknadsbaserade indikatorer för inflations-
förväntningarna på lång sikt på att marknadsdeltagarnas inflationsförväntningar är helt i linje med 
prisstabilitet.

2.5 aktiemarknaderna

Mellan slutet av augusti och den 5 december 2012 steg aktiekurserna med omkring 6 procent i 
euroområdet, men var i stort sett oförändrade i USA. Aktiekurserna i de båda ekonomiska om-
rådena steg kraftigt i september efter ECB:s meddelande om villkoren för att genomföra direkta 
monetära transaktioner (OMT) och meddelandet om ytterligare monetär stimulans i USA. I eu-
roområdet bidrog initiativ för att stärka den finansiella stabiliteten med en bankunion, framsteg i 
omstruktureringen av den spanska banksektorn och överenskommelsen om Greklands räddnings-
program ytterligare till marknadens positiva uppfattning. I USA tyngde det hotande budgetstupet 
ned aktiekurserna, särskilt under de två månaderna fram till början av december. I båda ekonomiska 
områdena överträffade aktiekurserna inom finanssektorn de i den icke-finansiella sektorn under den 
aktuella perioden. Osäkerheten på aktiemarknaden mätt som implicit volatilitet minskade i både 
euroområdet och i USA.

2.6 iCke-finanSiella företagS finanSieringSflöden oCH finanSiella StÄllning

Mellan juli och oktober 2012 minskade de reala finansieringskostnaderna för euroområdets icke-
finansiella företag, vilket återspeglade brett baserade nedgångar i alla underkategorier och särskilt 
i kostnaden för marknadsfinansiering. Vad gäller finansiella flöden minskade den årliga takten på 
utlåning till icke-finansiella företag ytterligare under tredje kvartalet 2012. Den dämpade låndyna-
miken drivs av svag efterfrågan, strama kreditvillkor och att banklån ersätts av alternativa finansie-
ringskällor t.ex. skuldförbindelser, vilka ökade ytterligare tredje kvartalet 2012.

2.7 HUSHållSSektornS finanSieringSflöden oCH finanSiella StÄllning

Under tredje kvartalet 2012 kännetecknades hushållens finansieringsvillkor av en ytterligare grad-
vis nedgång av bankernas utlåningsräntor. Detta återspeglade sänkningen av ECB:s styrräntor och 
av att fragmenteringen på euroområdets finansmarknader minskade efter ECB:s meddelande om 
direkta monetära transaktioner (OMT). Trots det fanns det kvar betydande olikheter i finansierings-
villkoren för hushåll mellan länderna. Den årliga tillväxttakten av monetära finansinstituts utlåning 
till hushåll, justerat för försäljning av lån och värdepapperisering, minskade till 1,0 procent tredje 
kvartalet 2012, innan den sjönk till 0,8 procent i oktober. De senaste uppgifterna forsätter alltså 
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att peka på en dämpad utveckling i hushållens låntagande, delvis som återspegling av behovet att 
hushållen minskar sina skulder i ett antal länder. Hushållens skulder i förhållande till disponibel 
bruttoinkomst beräknas ha ökat något under tredje kvartalet, medan deras räntebörda beräknas ha 
varit i stor sett oförändrad.

3 priSer oCH koStnader

Enligt Eurostats snabbstatistik sjönk inflationen i euroområdet till 2,2 procent i november 2012 
från 2,5 procent i oktober och från 2,6 augusti och september. Baserat på aktuella terminspriser på 
olja väntas inflationen sjunka ytterligare till under 2 procent nästa år. Under den penningpolitiskt 
relevanta perioden torde det underliggande pristrycket förbli måttligt i ett läge med svag ekonomisk 
aktivitet i euroområdet och väl förankrade långsiktiga inflationsförväntningar. Denna bedömning 
speglas också i Eurosystemets experters makroekonomiska framtidsbedömningar för euroområdet 
i december 2012, enligt vilka den årliga HIKP-inflationen beräknas vara 2,5 procent under 2012, 
mellan 1,1 procent och 2,1 procent under 2013 och mellan 0,6 procent 2,2 procent 2014. Jämfört 
med ECB:s makroekonomiska framtidsbedömningar från september 2012 har intervallen för inter-
vallen för 2013 reviderats ner. Riskerna för prisutvecklingen tycks i stort sett vara balanserade.

4 prodUktion, efterfrågan oCH arBetSmarknaden

Efter en minskning med 0,2 procent på kvartalsbasis under andra kvartalet 2012 minskade BNP i 
euroområdet med 0,1 procent under tredje kvartalet. Aktuell statistik och enkätindikatorer fortsät-
ter att signalera ytterligare svaghet i den ekonomiska aktiviteten det sista kvartalet i år även om 
några nya indikatorer har stabiliserats på låga nivåer och finansmarknadens förtroende har förbätt-
rats ytterligare. På kortare sikt väntas svag aktivitet fortsätta nästa år, vilket avspeglar den negativa 
effekten av svagt förtroende hos konsumenter och investerare och dämpad utländsk efterfrågan. 
En gradvis återhämtning torde inledas under senare delen av 2013 när den ackommoderande pen-
ningpolitiken och ett betydligt bättre förtroende på finansmarknaden får genomslag i den privata 
inhemska konsumtionen och en förstärkning av utländsk efterfrågan positivt påverkar exporttillväx-
ten. Denna bedömning speglas också i Eurosystemets experters makroekonomiska framtidsbedöm-
ningar för euroområdet i december 2012, enligt vilka årlig BNP-tillväxt kommer att ligga på mellan 
-0,6 och -0,4 procent 2012, mellan -0,9 och 0,3 procent 2013 och mellan 0,2 och 2,2 procent 2014. 
Jämfört med ECB:s makroekonomiska framtidsbedömningar från september 2012 har intervallen 
för 2012 och 2013 reviderats ned. Nedåtriskerna för de ekonomiska utsikterna för euroområdet 
kvarstår.

5 UtveCklingen av de offentliga finanSerna

Enligt Europeiska kommissionens höstprognos 2012, görs betydande framsteg i euroområdet mot 
att minska budgetobalanser. Detta visas av den förväntade kraftiga nedgången av euroområdets of-
fentliga sektors underskott från 4,1 procent av BNP 2011 till 3,3 procent av BNP 2012. Ytterligare 
förbättringar förutses för 2013 och 2014, dock mer begränsade 2014. Samtidigt väntas offentliga 
sektorns skuld i förhållande till BNP i euroområdet ha ökat till över 90 procent 2012 och vara 
94,3 procent 2014. Ytterligare finanspolitisk anpassning behövs för att eliminera alltför stora under-
skott i en del länder och, mer allmänt, minska skuldkvoten mot referensvärdet i strikt överensstäm-
melse med alla åtaganden inom den förstärkta ramen för ekonomisk styrning.
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Makroekonomiska
framtidsbedömningar
för euroområdet av

Eurosystemets experter
MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR 
EUROOMRÅDET AV EUROSYSTEMETS EXPERTER

1 Eurosystemets makroekonomiska framtidsbedömningar görs gemensamt av experter från ECB och de nationella centralbankerna 
i euroområdet. Sådana bedömningar görs två gånger om året och utgör underlag för ECB-rådets bedömning av den ekonomiska 
utvecklingen och hoten mot prisstabiliteten. Mer information om de förfaranden och den teknik som använts ges i ”A Guide to Eurosystem 
staff macroeconomic projection exercises”, ECB, juni 2001, och 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.

Eurosystemets experter har gjort framtidsbedömningar för den makroekonomiska utvecklingen i 
euroområdet baserade på de uppgifter som fanns tillgängliga per den 23 november 2012.1 Efter 
en viss nedgång under den ekonomiska aktiviteten under tredje kvartalet 2012 beräknas BNP 
falla ytterligare under den närmaste tiden. Utsikterna på kort sikt återspeglar svag utländsk 
efterfrågan och den kombinerade negativa effekten på inhemska efterfrågan som skapas av svagt 
förtroende relaterat till spänningar på finansmarknaderna i euroområdet, budgetkonsolidering, 
höga råvarupriser och den privata sektorns amorteringar. Om man antar att spänningarna på 
finansmarknaderna inte fördjupas ytterligare förväntas BNP öka måttligt 2013, med stöd av goda 
utsikter för export i och med återhämtning i utländsk efterfrågan och förbättrad priskonkurrens, 
den ackommoderande penningpolitiska inriktningen och de positiva effekterna på real disponibel 
inkomst från lägre inflation, huvudsakligen tack vare lägre livsmedels- och råvarupriser. 
Genomsnittlig real BNP-tillväxt mätt på årsbasis beräknas bli mellan −0,6 procent och −0,4 procent 
2012, mellan −0,9 procent och 0,3 procent 2013 och mellan 0,2 procent och 2,2 procent 2014.

BNP i euroområdet beräknas sjunka under bedömningsperioden. Den totala HIKP-inflationen 
väntas i genomsnitt ligga på mellan 2,5 procent 2012, mellan 1,1 procent och 2,1 procent 2013 
och mellan 0,6 procent och 2,2 procent 2014. Denna minskning väntas drivas av en inbromsning 
av livsmedels- och energikomponenten p.g.a. nedgången i råvarupriserna. HIKP-inflationen, exkl. 
livsmedel och energi, väntas vara i stort sett stabil under bedömningsperioden.

Ruta 1

TEKNISKA ANTAGANDEN OM RäNTOR, VäXElKURSER, RÅVARUPRISER Och FINANSPOlITIK 

De tekniska antagandena om räntor och råvarupriser baseras på marknadsförväntningar med 
stoppdatum den 15 november 2012. Antagandet om korta räntor är av rent teknisk art. De korta 
räntorna mäts i tremånaders Euribor, med marknadens förväntningar härledda från terminsrän-
tor. Beräkningsmetoden ger en genomsnittsnivå på de korta räntorna på 0,6 procent under 2012, 
0,2 procent under 2013 och 0,3 procent under 2014. Marknadens förväntningar på avkastningen 
på de nominella tioåriga statsobligationerna i euroområdet tyder på en genomsnittlig nivå på 3,8 
procent under 2012, 3,6 procent under 2013 och 4,0 procent under 2014. Som en återspegling av 
terminsräntorna och det gradvisa genomförandet av förändringar av marknadsräntor till liknande 
nivå som låneräntor väntas både korta och långa banklåneräntor gradvis bottna 2013 för att där-
efter gradvis stiga. Kreditförhållandena i euroområdet väntas ha en negativ effekt på den ekono-
miska aktiviteten 2012 och 2013 och vara neutrala 2014. Vad gäller råvarupriser antas det årliga 
genomsnittet för priserna på Brentolja ligga på 111,7 USD per fat under 2012, på 105,0 USD 
under 2013 och på 100,50 USD under 2014. Detta grundar sig på indikationerna från termins-
marknaderna under den tvåveckorsperiod som slutade på stoppdatumet. Priserna, i US-dollar, på 
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råvaror utom energi väntas falla med 7,5 procent 2012 och med 1,5 procent 2013 och därefter 
öka med 3,3 procent 2014.1

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 1,28 under bedömningsperioden. Eurons effektiva växelkurs antas i genomsnitt depre-
ciera med 5,5 procent 2012 och med 0,9 procent 2013.

Antagandena om finanspolitiken grundar sig på de nationella budgetplanerna i de enskilda euro-
länderna som var tillgängliga den 23 november 2012. De inkluderar alla politiska åtgärder som 
redan har godkänts av nationella parlament eller som specificerats i detalj av regeringarna och 
som sannolikt kommer att gå igenom lagberedningsprocessen.

1  Antaganden om olje- och livsmedelspriser baseras på terminspriser t.o.m. slutet av bedömningsperioden. Priserna på andra råvaror 
än energi antas följa terminspriserna till och med fjärde kvartalet 2013 och därefter utvecklas i linje med den globala ekonomiska 
aktiviteten.

OMVäRlDEN
Global BNP-tillväxt (utom euroområdet), beräknas öka från 3,7 procent 2012, till 3,8 procent 2013 
och till 4,5 procent 2014. Efter en svacka under andra kvartalet 2012 tyder nya uppgifter om BNP 
i vissa regioner på en viss förbättring i den globala ekonomin mot slutet av året. På medellång 
sikt beräknas tillväxttakten i världsekonomin bli dämpad beroende på begränsad omstrukturering 
mellan berörda sektorer i de utvecklade ekonomierna och behovet av att reparera båda offentliga 
och privata balansräkningar i dessa ekonomier. Trots vissa framsteg på olika områden, särskilt på 
den amerikanska bostadsmarknaden, är skuldnivån fortsatt hög i ett antal andra större ekonomier. 
I tillväxtekonomierna har takten dämpats efter svagare efterfrågan och den senaste tidens 
åtstramningspolitik. Penningpolitiken har under de senaste månaderna blivit lättare och i visa 
länder har den följts av stimulanspaket och bättre finansieringsvillkor och man tror sig därmed 
kunna förbättra tillväxten i tillväxtekonomierna. Världshandeln förväntas vara svag på kort sikt 
och förbättras gradvis under loppet av nästa år. Vad gäller tillväxttakt mätt på årsbasis beräknas 
euroområdets import från utlandet öka med 3,4 procent 2012 och med 6,8 procent 2014.

BEDÖMNINGARNA FÖR BNP-TIllVäXT
Euroområdets BNP sjönk med 0,1 procent under tredje kvartalet 2012, efter att ha sjunkit med 
0,2 procent det andra kvartalet och stagnerat under det första. Inhemsk efterfrågan minskade under 
de första tre kvartalen 2012. Privat konsumtion var dämpad beroende på svag real disponibel 
inkomst. Därutöver verkar det som om svag framtidstro hos konsumenterna mot bakgrund av 
spänningar på vissa finansmarknader i euroområdet och stigande arbetslöshet ha hindrat en mer 
intensiv utjämning av konsumtionen. Lågt och sjunkande kapacitetsutnyttjande, försämrade 
efterfrågeutsikter, högre osäkerhet och ogynnsamma kreditvillkor i vissa länder har dämpat 
företagsinvesteringarna. Nettoexporten bidrog positivt till BNP-tillväxten under de tre första 
kvartalen 2012, om än huvudsakligen beroende på den svaga importtillväxten. Beroende på fortsatt 
negativ påverkan av dessa faktorer väntas BNP falla ytterligare under den närmaste tiden.

Under förutsättning att situationen på finansmarknaderna inte förvärras väntas BNP i euroområdet 
stabiliseras under första halvåret 2013 och återhämta sig därefter. Under 2013 torde ökad export, 
stärkt av ökande utländsk efterfrågan och förbättrad konkurrenskraft, bidra positivt till BNP-
tillväxten i ett läge med en svag efterfrågan både inom och utanför euroområdet. Återhämtningen 
väntas också få stöd av att den ackommoderande penningpolitiken får positiva effekter på privat 
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inhemsk efterfrågan och av att real disponibel inkomst stärks av att inflationen försvagas tack vare 
lägre livsmedels- och råvarupriser. De negativa effekterna på inhemska efterfrågan beroende ökad 
osäkerhet, budgetkonsolidering, och den privata sektorns behov av att minska sin skuldsättning 
väntas dock i visa länder komma att få en dämpande effekt under bedömningsperioden. Den 
väntade återhämtningen torde bli dämpad mätt med historiska mått. På årsbasis förväntas BNP i 
euroområdet öka med mellan −0,6 procent och −0,4 procent under 2012, och mellan −0,9 procent 
och 0,3 procent 2013 och mellan 0,2 procent och 2,2 procent 2014.

Exporten till länder utanför euroområdet väntas vara fortsatt svag under andra halvåret 2012 och 
stärkas därefter, vilket återspeglar att omvärldens efterfrågan på varor och tjänster från euroområdet 
gradvis ökar. Efter att ha stärkts den senaste tiden väntas euroområdets exportmarknadsandelar 
tappa fart under 2013 och 2014 och fortsätta sin långfristiga nedåttrend. Exporten mellan länder 
i euroområdet väntas växa mycket långsammare än exporten till länder utanför euroområdet i och 
med att den inhemska efterfrågan i euroområdet är relativt svag.

I euroområdet förväntas andra privata investeringar än bostadsinvesteringar minska kraftigt 
under den närmaste tiden beroende på högre osäkerhet, sämre stämningsläge i näringslivet, lågt 
kapacitetsutnyttjande, försämrade efterfrågeutsikter, och ogynnsamma kreditvillkor i vissa länder. 
De väntas öka senare under bedömningsperioden uppbackade av ökande inhemsk och extern 
efterfrågan, mycket låga räntor och förbättrade vinstpåslag. Balansräkningsanpassningar, osäkerhet 
om oron på finansmarknaderna i euroområdet och tuffa finansiella förhållanden i vissa euroländer 
kommer dock troligen att fortsätta att tynga företagsinvesteringarnas förväntade återhämtning 
under bedömningsperioden. Privata bostadsinvesteringar väntas sjunka under perioden beroende 
på svag tillväxt i de disponibla inkomsterna, svag framtidstro hos konsumenterna samt möjligen 
även på ytterligare korrektioner på bostadsmarknaden i visa länder. Denna negativa utveckling 
beräknas vara starkare än det faktum att investeringar i bostäder blivit attraktivare i vissa länder 
där bostadsinvesteringar stimuleras av historiskt låga bolåneräntor. Offentliga investeringar väntas 
sjunka fram till slutet av 2013 beroende på de finanspolitiska konsolideringspaketen i flera euroländer.

Tabell 1 Makroekonomiska bedömningar för euroområdet 

(genomsnittliga årliga procentuella förändringar) 1)

2011 2012 2013 2014

HIKP2) 2,7 2,5 – 2,5 1,1 – 2,1 0,6 – 2,2
BNP 1,5  −0,6 – −0,4  −0,9 – 0,3 0,2 – 2,2

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

1) Bedömningar för BNP och dess komponenter avser kalenderjusterade uppgifter. Bedömningarna för import och export inbegriper 
handel inom euroområdet.
2) Noll-intervallet för 2012 beror på avrundning.

Privat konsumtion beräknas sjunka ytterligare under den närmaste tiden. Detta återspeglar 
en skarp nedgång i real disponibel inkomst som bara delvis uppvägs av en tillfällig minskning 
i sparkvoten när hushållen försöker jämna ut konsumtionen. Försvagad real disponibel inkomst 
återspeglar ökande arbetslöshet och högre konsumentpriser som överstiger real kompensation per 
anställd, konsolidering av de offentliga finanserna i euroområdet och låga kapitalinkomster. Privat 
konsumtion väntas stabiliseras 2013, som resultat av en måttlig återhämtning av real disponibel 
inkomst när den negativa effekten av budgetkonsolidering och nedskärningar i sysselsättningen 
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gradvis avtar och ett lägre pristryck på råvaror slår igenom i realinkomsterna. Den privata 
konsumtionen kommer att öka måttligt 2014 när arbetsinkomsterna ökar som resultat av att 
förhållandena på arbetsmarknaden förbättras. Den privata konsumtionen torde dock dämpas av en 
gradvis ökning i sparkvoten i början av 2013, vilket återspeglar det svaga arbetsmarknadsläget och 
att hushållen ändrar sitt tidigare konsumtionsmönster. Offentlig konsumtion väntas minska 2012 
och 2013, till följd av finanspolitiska åtgärder, men öka måttligt 2014.

Importen från omvärlden väntas ha minskat under andra halvåret i år och öka igen under 2013, om än 
dämpad av en svag total efterfrågan. En stark exporttillväxt och en svag importutveckling har lett till 
att utrikeshandeln netto väntas ge ett positivt bidrag till BNP-tillväxten under bedömningsperioden.

Den svaga ekonomiska utvecklingen under de senaste åren förväntas påverka den potentiella 
tillväxten negativt, även om det fortfarande inte går att se den exakta omfattningen. Det är troligt att 
fortsatt svag sysselsättningen och svaga investeringar ytterligare kommer att minska den potentiella 
produktionstillväxten. Baserat på den svaga prognosen för BNP-tillväxten väntas det negativa 
produktionsgapet öka under 2012 och 2013, innan det minskar något under 2014.

PRIS- Och KOSTNADSUTSIKTER
Den totala HIKP-inflationen väntas minska från en genomsnittlig tillväxttakt på runt 2,5 procent 
2012 till mellan 1,1 procent och 2,1 procent 2013 och mellan 0,6 procent och 2,2 procent 2014. 
Den sjunkande inflationen 2013 återspeglar främst den väntat lägre inflationstakten i energipriser 
och i mindre utsträckning, på livsmedel. Den lägre inflationstakten i energipriser beror främst på 
att den förväntade effekten av tidigare oljeprisökningar avtar samt att oljepriserna torde minska 
gradvis under bedömningsperioden. Den lägre ökningstakten på livsmedelspriser återspeglar 
antagandet om att priserna på internationella och europeiska livsmedelsråvaror lättar något under 
bedömningsperioden samtidigt som effekterna av tidigare prisökningar avtar. HIKP-inflation exkl. 
energi och livsmedel beräknas förbli i stort sett stabil. Den tydliga avsaknaden av cykliska beteende 
i detta inflationsmått återspeglar olika utveckling i underliggande faktorer. Ökningar av indirekta 
skatter och administrativt fastställda priser förväntas under 2012 och 2013 utöva ett uppåttryck 
på den underliggande inflationen och uppväga nedåttryck från svag inhemsk efterfrågan. Under 
2014 väntas effekten av skattehöjningar vara liten, vilket delvis återspeglar att det ännu finns lite 
information tillgänglig, medan produktionsgapet gradvis sluts, beroende på att ekonomin tar fart, 
vilket i mindre utsträckning torde hålla igen prisökningar.

Externt pristryck har ökat något de senaste månaderna, huvudsakligen beroende på ökningar 
av priserna på olja och råvaror på livsmedel. Priserna på råvaror beräknas gå ned under 
bedömningsperioden och följaktligen väntas den årliga genomsnittliga ökningen av importdeflatorn 
minska kraftigt under 2013 och ytterligare 2014. Vad gäller inhemskt pristryck väntas den årliga 
tillväxten i ersättningen per anställd vara i stort sett stabil under 2013 och 2014. Tillväxttakten i 
enhetsarbetskraftskostnaderna väntas öka i år och förbli hög 2013, i och med att lönerna ökar mer 
än produktiviteten. Under 2014 beräknas de dock sjunka beroende på konjunkturmässig ökning 
av produktiviteten. Vinstmarginalerna väntas sjunka 2012, och ytterligare 2013, vilket dämpar 
effekterna av stigande enhetsarbetskostnader i ett läge med svag efterfrågan. Därefter väntas 
sjunkande enhetsarbetskostnader och förbättrade ekonomiska villkor bidra till att vinstmarginalerna 
åter förbättras.

JäMFÖRElSER MED BEDÖMNINGARNA FRÅN SEPTEMBER 2012
Jämfört med Eurosystemets experters makroekonomiska bedömningar i månadsrapporten från 
september 2012 har den övre gränsen för de bedömda intervallen för BNP-tillväxt för 2012 justerats 
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ned som en återspegling av svagare ekonomisk 
tillväxt på kort sikt. Bedömningsintervallet 
för BNP-tillväxt för 2013 har också reviderats 
ned, beroende på effekterna på inhemsk 
efterfrågan av ytterligare budgetkonsolidering 
i vissa euroländer samt de negativa effekterna 
på exporttillväxt av lägre utländsk efterfrågan. 
Framtidsbedömningarna innehåller även en 
mer negativ bedömning av den allt större 
osäkerheten som hänger samman med att 
okande oro på finansmarknaderna i euroområdet påverkar den inhemska efterfrågan och framför 
allt kapitalbildning. Vad gäller HIKP-inflation är bedömningsintervallet för 2012 smalare och 
det finns en nedrevidering för 2013. Detta återspeglar eurons tidigare appreciering och de lägre 
oljepriserna i USD.

Ruta 2

PROGNOSER AV ANDRA INSTITUT

Ett antal prognoser för euroområdet offentliggörs av både internationella organisationer och den 
privata sektorn. Dessa prognoser är dock inte helt jämförbara med varandra eller med de makro-
ekonomiska framtidsbedömningarna av Eurosystemets experter eftersom de avslutades vid olika 
tidpunkter. Dessutom använder de olika (delvis ospecificerade) metoder för att beräkna antagan-
den 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 (se tabellen nedan).

I prognoser från andra institutioner väntas BNP för euroområdet minska med mellan 0,4 procent 
och 0,5 procent 2012, vilket är inom intervallet i Eurosystemets bedömningar. BNP förväntas 
öka med mellan −0,1 procent och +0,3 procent 2013, vilket är inom den övre delen av intervallet 
i Eurosystemets bedömningar. BNP förväntas öka med mellan 1,2 procent och 1,4 procent 2014, 
vilket är inom intervallet i Eurosystemets bedömningar.

Vad gäller inflationen pekar prognoser från andra institutioner på en genomsnittlig årlig HIKP-
inflation på mellan 2,3 procent och 2,5 procent 2012, vilket är något lägre än intervallet i 
Eurosystemets bedömningar. För 2013 och 2014 väntas HIKP-inflationen i genomsnitt vara mel-
lan 1,6 procent och 1,9 procent och mellan 1,2 procent och 1,9 procent, vilket för båda åren är 
inom intervallet i Eurosystemets bedömningar.

Tabell 2 Jämförelse med framtids-
bedömningarna från september 2012

(genomsnittlig årlig ändring i procent)

2012 2013

BNP – september 2012  −0,6 – −0,2  −0,4 – 1,4
Real BNP – december 2012  −0,6 – −0,4  −0,9 – 0,3

HIKP – september 2012 2,4 – 2,6 1,3 – 2,5
HIKP – december 2012 2,5 – 2,5 1,1 – 2,1
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Jämförelse mellan prognoser för ökningen av real BNP i fasta priser och hIKP-inflationen i 
euroområdet
(genomsnittlig årlig ändring i procent)

Datum för 
offentliggörande

BNP-ökning HIKP-inflation 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 

IMF Okt  2012  −0,4 0,2 1,2 2,3 1,6 1,4
Survey of Professional Forecasters Nov  2012  −0,5 0,3 1,3 2,5 1,9 1,9
Consensus Economics Forecasts Nov  2012 −0,5 0,0 1,2 2,5 1,9 1,7
Euro Zone Barometer Nov  2012  −0,5 0,1 1,3 2,5 1,9 1,9
OECD Nov  2012  −0,4  −0,1 1,3 2,4 1,6 1,2
Europeiska kommissionen Nov  2012  −0,4 0,1 1,4 2,5 1,8 1,6
Eurosystemets experters 
framtidsbedömningar

Dec  2012 −0,6 – −0,4  −0,9 – 0,3 0,2 – 2,2 2,5 – 2,5 1,1 – 2,1 0,6 – 2,2

Källor: Europeiska kommissionens ekonomiska höstprognos 2012, IMF World Economic Outlook september 2012, OECD Economic 
Outlook, november 2012, Consensus Economics Forecasts, MJEconomics och ”ECB’s Survey of Professional Forecasters”. 
Anm. Både framtidsbedömningarna av Eurosystemets 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.






