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Ledare
Baserat på de regelbundna ekonomiska och 
monetära analyserna beslutade ECB-rådet vid 
sitt sammanträde den 7 mars att ECB:s styr-
räntor ska vara oförändrade. HIKP-inflationen 
har som väntat sjunkit ytterligare och föll un-
der 2 procent i februari. Inflationstrycket väntas 
vara fortsatt dämpat under den penningpolitiskt 
relevanta 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. Överlag tillåter detta 
en fortsatt ackommoderande inriktning av pen-
ningpolitiken. Tillgängliga data tyder alltjämt 
på att den ekonomiska avmattningen i euro-
området har fortsatt in på början av året, men 
bekräftar också överlag att det finns tecken på 
stabilisering av ett antal indikatorer, om än på 
en låg nivå. Samtidigt kommer de anpassningar 
av balansräkningarna som krävs i den offentliga 
och den privata sektorn att fortsätta att påverka 
den ekonomiska aktiviteten negativt. Den eko-
nomiska aktiviteten bör gradvis återhämta sig 
senare under 2013 tack vare en stärkt global 
efterfrågan och den ackommoderande penning-
politiken. För att understöda förtroendet är det 
nödvändigt att regeringarna fortsätter att ge-
nomföra strukturreformer för att dra ytterligare 
nytta av framstegen inom budgetkonsolidering-
en och att de går vidare med omstruktureringen 
av finanssektorn. 

Vad gäller bankernas likviditetsläge har mot-
parterna hittills betalat tillbaka 224,8 miljarder 
euro av de 1 018,7 miljarder euro som tilldela-
des vid de två långfristiga refinansieringstrans-
aktionerna med en löptid på tre år som genom-
fördes i december 2011 och mars 2012. Uttryckt 
i nettotermer innebär detta att ca 200 miljarder 
euro nu har återbetalats av tillskottet till den 
utestående refinansieringen av bankerna på ca 
500 miljarder euro som tilldelades via ECB:s 
penningpolitiska operationer mellan mitten 
av december 2011 och början av mars 2012. 
Återbetalningarna speglar en ökning av förtro-
endet på finansmarknaden under de senaste må-
naderna och minskad fragmentering av finans-
marknaden. ECB-rådet följer noga utvecklingen 

på penningmarknaden och dess eventuella ef-
fekt på penningpolitiken samt att den penning-
politiska transmissionsmekanismen till ekono-
min fungerar. Penningpolitiken kommer att vara 
fortsatt ackommoderande med full tilldelning av 
likviditet. 

BNP-utvecklingen det fjärde kvartalet 2012 
var svag. Eurostats andra beräkningar tyder 
på en minskning på 0,6 procent kvartalsvis. 
Nedgången berodde till stor del på sjunkande 
inhemsk efterfrågan men speglade också en 
svag export. Vad beträffar 2013 tyder de senaste 
uppgifterna och indikatorerna på en stabilise-
ring av ekonomin under första hälften av året. 
En gradvis återhämtning borde komma igång 
under årets andra hälft, där exporten gynnas av 
en stärkt global efterfrågan och den inhemska 
efterfrågan får stöd av den ackommoderande 
penningpolitiken. Uppgången på finansmarkna-
den sedan juli 2012 och det fortsatta genomför-
andet av strukturreformer får sannolikt genom-
slag i ekonomin. Samtidigt kommer nödvändiga 
anpassningar av balansräkningarna inom den 
offentliga och den privata sektorn och tillhöran-
de strama kreditvillkor alltjämt att påverka den 
ekonomina aktiviteten negativt.

Denna bedömning speglas också i ECB:s exper-
ters makroekonomiska framtidsbedömningar för 
euroområdet i mars 2013, vilka förutser en ge-
nomsnittlig årlig BNP-tillväxt mellan –0,9 och 
–0,1 procent för 2013 och mellan 0,0 och 2,0 
procent för 2014. Jämfört med Eurosystemets 
experters makroekonomiska framtidsbedöm-
ningar i december 2012 har intervallen nedr-
eviderats något. Revideringen för 2013 speglar 
främst en negativare övergångseffekt från BNP-
utfallet för fjärde kvartalet 2012 medan den 
beräknade utvecklingen av återhämtningen har 
förblivit i stort sett oförändrad.

ECB-rådet ser alltjämt nedåtrisker kring utsikter-
na för ekonomin i euroområdet. Riskerna gäller 
en eventuell svagare inhemsk efterfrågan och ex-
port än väntat och långsamma eller otillräckliga 
strukturreformer i euroområdet. Dessa faktorer är 
så starka att de kan dämpa ökningen i förtroendet 
och sålunda fördröja återhämtningen.
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Enligt Eurostats snabbstatistik sjönk HIKP-
inflationen i euroområdet till 1,8 procent i febru-
ari 2013 från 2,0 procent i januari. Den pågående 
nedgången i den årliga inflationstakten speglar 
främst energi- och livsmedelskomponenterna i 
prisindexet. Samtidigt som den totala inflationen 
kan uppvisa ett något volatilt mönster framöver 
torde det underliggande pristrycket förbli däm-
pat på grund av den omgivande svaga ekonomin 
i euroområdet. Inflationsförväntningarna är väl 
förankrade och ligger i linje med prisstabilitet 
på medellång sikt. 

ECB:s experters makroekonomiska framtidsbe-
dömningar för euroområdet i mars 2013 förut-
ser att den årliga HIKP-inflationen kommer att 
ligga mellan 1,2 och 2,0 procent under 2013 och 
mellan 0,6 och 2,0 procent under 2014. Jämfört 
med Eurosystemets experters makroekonomiska 
framtidsbedömningar i december 2012 är inter-
vallen i stort sett oförändrade. 

ECB-rådet bedömer att riskerna i utsikterna för 
prisutvecklingen alltjämt är i stort sett balan-
serade på medellång sikt. Uppåtriskerna gäller 
kraftigare ökningar av administrativt fastställda 
priser och indirekta skatter än väntat, och högre 
oljepriser, och nedåtriskerna härrör från en sva-
gare ekonomisk aktivitet.

I den monetära analysen stöder uppgifterna för 
januari 2013 ECB-rådets bedömning att den un-
derliggande ökningstakten i penningmängden är 
fortsatt dämpad. Den årliga M3-tillväxten var 
i stort sett oförändrad på 3,5 procent i januari, 
efter 3,4 procent i december 2012. Den årliga 
ökningstakten i den snäva penningmängden M1 
steg till 6,7 procent från 6,3 procent i december 
2012. Inlåningen i monetära finansinstitut i ett 
flertal krisdrabbade länder ökade ytterligare i 
januari. 

Den årliga ökningstakten i utlåningen, justerad 
för försäljning av lån och värdepapperisering, 
till icke-finansiella företag låg på –1,5 procent 
i januari jämfört med –1,3 procent i december 
2012. Den årliga tillväxttakten i monetära fi-
nansinstituts utlåning till hushåll sjönk något 
till 0,5 procent, från 0,7 procent i december 

2012. Den svaga låneutvecklingen beror i stor 
utsträckning på det rådande konjunkturläget, 
ökade kreditrisker och den pågående anpass-
ningen av balansräkningarna i den finansiella 
och den icke-finansiella sektorn. Samtidigt ty-
der tillgänglig information om tillgången på fi-
nansiering för icke-finansiella företag på strama 
kreditvillkor för små och medelstora företag. 

För att säkerställa att penningpolitiken får ett 
tillfredsställande genomslag på finansierings-
förhållandena i euroländerna är det viktigt att 
fortsätta att minska splittringen av kreditmark-
naderna i euroområdet och att stärka bankernas 
motståndskraft där det behövs. Beslutsamma 
åtgärder för att upprätta ett integrerat finansiellt 
ramverk kommer att bidra till att uppnå detta. 
Den framtida gemensamma tillsynsmekanismen 
(SSM) är en av de viktigaste byggstenarna till-
sammans med en gemensam avvecklingsmeka-
nism (SRM). Båda är viktiga element i utveck-
lingen mot en återintegrering av 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.

Då den ackommoderande penningpolitiska in-
riktningen fortsätter att stödja återhämtningen 
i euroområdet är det nödvändigt att genomföra 
finans- och strukturpolitiska åtgärder som stär-
ker utsikterna för ekonomisk tillväxt på med-
ellång sikt. Vad gäller finanspolitiken vittnar 
Europeiska kommissionens prognos för vintern 
2013 om framsteg i att minska budgetobalanser-
na i euroområdet. Underskottet i de offentliga 
finanserna för hela euroområdet väntas ha sjun-
kit från 4,2 till 3,5 procent av BNP mellan 2011 
och 2012 och förutspås sjunka ytterligare till 2,8 
procent av BNP i år. Regeringarna bör utnyttja 
dessa framsteg för att ytterligare öka förtroen-
det för hållbarheten i de offentliga finanserna. 
Samtidigt bör konsolidering av de offentliga 
finanserna ingå i ett omfattande strukturellt re-
formprogram för att förbättra utsikterna för att 
skapa nya arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt 
och en hållbar skuldsättning. ECB-rådet anser 
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att det i detta läge är särskilt angeläget att ta itu 
med den rådande höga långtids- och ungdoms-
arbetslösheten. I detta syfte behövs ytterligare 
reformer på produkt- och arbetsmarknaden för 
att skapa nya arbetstillfällen genom att bidra 
till dynamiska, flexibla och konkurrenskraftiga 
ekonomiska förhållanden. 
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Sammanfattning av kapitlen i eCB:s 
månadSrapport marS 2013

ekonomiSk oCH monetÄr UtveCkling

1 lÄget i eUroområdetS omvÄrld

Trots den aktuella globala ekonomiska återhämtningens alltjämt dämpade, olikartade och sköra ka-
raktär finns nya tecken på att tillväxten håller på att ta fart. Fortsatta förbättringar i enkätindikatorer 
pekar på att världsekonomin gradvis håller på att ta fart även om återhämtningen sannolikt blir 
långsam. I de flesta av de viktigaste utvecklade ekonomierna utanför euroområdet finns det svaga 
tecken på en förbättring, men ett antal faktorer begränsar fortfarande utsikterna för tillväxten på 
medellång sikt. I tillväxtekonomierna återhämtar sig tillväxten efter en liten dämpning 2012. Dessa 
ekonomier väntas alltså bidra rejält till global tillväxtökning. I överensstämmelse med utvecklingen 
av aktiviteten i den globala ekonomin har världshandel också visat tecken på en gradvis ökning. 
När det gäller konsumentpriserna har inflationen gått ned i utvecklade ekonomier, medan utveck-
lingen har varit blandad i tillväxtekonomierna.

2 monetÄr oCH finanSiell UtveCkling

2.1 penningmÄngd oCH de monetÄra finanSinStitUtenS kreditgivning

Den breda penningmängden ökade något under fjärde kvartalet 2012 och januari 2013 även om den 
var dämpad, medan tillväxten av lån till den icke-finansiella privata sektorn var fortsatt svag. Därför 
vidgades gapet mellan tillväxten i den breda penningmängden och lån till den icke-finansiell a pri-
vata sektorn ytterligare. Samtidigt minskade den finansiella fragmenteringen i euroområdet ytter-
ligare, vilket stödde penningmängdsökning via förbättrade finansieringsvillkor och inflöden från in-
vesterare som inte har sin hemvist i euroområdet och en ombalansering av inlåning i euroområdet. 
Förbättringarna på finansmarknaderna och bankfinansiering har dock inte lett till ökad tillgång på 
lån till den icke-finansiella privata sektorn.

2.2 de iCke-finanSiella SektorernaS oCH inStitUtionella inveSterarnaS finanSiella 
inveSteringar

Tillväxten av den icke-finansiella sektorns finansiella investeringar mätt på årsbasis var oförändrad 
på 2,6 procent under tredje kvartalet 2012 och återspeglar en fortsatt svag ekonomi och begränsade 
investeringsmöjligheter. Den årliga ökningen av investeringar från försäkringsföretag och pen-
sionsfonder var också i stort sett oförändrad. Däremot var det ett betydande inflöde till investerings-
fonder under fjärde kvartalet 2012 huvudsakligen drivet av investeringar i obligationsfonder, men 
även i mindre utsträckning, investeringar i blandade fonder, och efter en lång period av utflöden, i 
aktiefonder.

2.3 penningmarknadSrÄntor

Penningmarknadsräntorna uppvisade ökad volatilitet mellan den 5 december 2012 och den 6 mars 
2013. Uppfattningen att en sänkning av ECB:s styrräntor blivit allt mindre trolig, kombinerat med 
förväntningar om utvecklingen av likviditetsvillkoren, utlöste en tillfällig ökning av penningmark-
nadsräntorna i januari. Eonia ligger på låga nivåer, gick ned något under perioden, och speglar de 
historiskt låga ECB-räntorna liksom den stora överskottslikviditeten i dagslån.
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2.4 oBligationSmarknaderna

Mellan slutet av november och början av mars ökade avkastningen på AAA-klassade långa stats-
obligationer i euroområdet med omkring 6 punkter och låg på omkring 1,8 procent den 6 mars. I 
USA ökade under samma period avkastningen på de långa statsobligationerna med omkring 32 
punkter  till omkring 1,9 procent den 6 mars. Marknadens uppfattning av risker i euroområdet fort-
satte att lätta, främst p.g.a. de fortsatta framgångarna med att lösa den statsfinansiella krisen och 
uppfattningen att spänningarna i banksektorn minskade. Bland annat tydde de högre än förväntade 
återbetalningarna av de långfristiga refinansieringsoperationerna med en löptid på tre år på detta. 
Denna utveckling fortsatte trots att det uppstod viss inhemsk osäkerhet i några euroländer, särskilt 
mot slutet av bedömningsperioden, liksom den svaga tillväxtdynamiken i euroområdet som fort-
satte att göra marknaden besviken. I USA drevs stämningsläget främst av utvecklingen av förhand-
lingarna om skuldtaket. Företagsobligationsmarknaden drog också nytta av det allmänt positiva 
stämningsläget vilket bevisades av nedgången i spreadar mellan utgivare av BBB-obligationer och 
högavkastande obligationer. Marknadsbaserade indikatorer för inflationsförväntningarna på lång 
sikt tyder på att marknadsdeltagarnas inflationsförväntningar är helt i linje med prisstabilitet.

2.5 aktiemarknader

Mellan slutet av november och den 6 mars 2013 ökade aktiekurserna med omkring 6 procent i eu-
roområdet, och 9 procent i USA. I ett ekonomiskt läge med svag tillväxt drivs aktiekursutveckling-
en i euroområdet huvudsakligen av politiska framsteg mot en lösning av statsskuldkrisen. I USA 
drevs aktiekursutvecklingen huvudsakligen av den tillfälliga överenskommelsen om skuldtaket. 
Osäkerhet på aktiemarknaden mätt med implicita volatilitet var fortsatt låg historiskt sett även om 
inhemska osäkerheter i några euroländer utlöste en liten ökning av volatiliteten på aktiemarknaden 
i euroområdet, särskilt mot slutet av perioden.

2.6 iCke-finanSiella företagS finanSieringSflöden oCH finanSiella StÄllning

Mellan oktober 2012 och januari 2013 minskade den verkliga kostnaden för finansiereing för eu-
roområdets icke-finansiella företag ytterligare, främst p.g.a. ett kraftigt fall i kostnaderna för mark-
nadsfinansiering. Vad gäller finansiella flöden minskade den årliga takten på utlåning till icke-finan-
siella företag ytterligare under fjärde kvartalet 2012. Dämpad lånedynamik fortsatte att återspegla 
svag efterfrågan, strama kreditvillkorför bankutlåning i delar av euroområdet och att banklån ersätts 
av alternativa finansieringskällor som skuldförbindelser under fjärde kvartalet 2012.

2.7 HUSHållSSektornS finanSieringSflöden oCH finanSiella StÄllning

Under fjärde kvartalet 2012 karakteriserades finansieringsvillkoren för euroområdets hushåll av en 
blandad utveckling av banklåneräntan, liksom av betydande heterogenitet i låneutvecklingen mel-
lan länderna. Den årliga tillväxttakten av monetära finansinstituts utlåning till hushåll, justerat för 
försäljning av lån och värdepapperisering, minskade till 0,8 procent fjärde kvartalet 2012, innan den 
sjönk till 0,5 procent i januari 2013. De senaste uppgifterna forsätter alltså 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 
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ökat något ytterligare under fjärde kvartalet när inkomsterna stannade upp och skulden ökade lite. 
Samtidigt beräknas hushållens räntebetalningar ha varit i stort sett oförändrade.

3 priSer oCH koStnader

Enligt Eurostats snabbstatistik sjönk HIKP-inflationen i euroområdet till 1,8 procent i februari 2013 
från 2,0 procent i januari. Den pågående nedgången i den årliga inflationstakten speglar främst en-
ergi- och livsmedelskomponenterna i prisindexet. Samtidigt som den totala inflationen kan uppvisa 
ett något volatilt mönster framöver torde det underliggande pristrycket förbli dämpat på grund av 
den omgivande svaga ekonomin i euroområdet. Inflationsförväntningarna är väl förankrade och lig-
ger i linje med prisstabilitet på medellång sikt. 

ECB:s experters makroekonomiska framtidsbedömningar för euroområdet i mars 2013 förutser att 
den årliga HIKP-inflationen kommer att ligga mellan 1,2 och 2,0 procent under 2013 och mellan 
0,6 och 2,0 procent under 2014. Jämfört med Eurosystemets experters makroekonomiska framtids-
bedömningar i december 2012 är intervallen i stort sett oförändrade. 

Riskerna avseende prisutvecklingen fortsätter att vara i stort sett balanserade på medellång sikt.

4 prodUktion, efterfrågan, förHållanden på arBetSmarknaden

BNP-utfallet för fjärde kvartalet 2012 var svagt och Eurostats reviderade beräkningar tyder på en 
nedgång om 0,6 procent på kvartalsbasis. Nedgången berodde till stor del på sjunkande inhemsk 
efterfrågan men speglade också svag export. Vad beträffar 2013 tyder de senaste uppgifterna och 
indikatorerna på en stabilisering av ekonomin under den första hälften av året. En gradvis återhämt-
ning borde komma igång under årets andra hälft, när exporten gynnas av en stärkt global efterfrå-
gan och den inhemska efterfrågan får stöd av den ackommoderande penningpolitiken. Uppgången 
på finansmarknaden sedan juli 2012 och det fortsatta genomförandet av strukturreformer får san-
nolikt genomslag i ekonomin. Samtidigt kommer nödvändiga anpassningar av balansräkningarna 
inom den offentliga och den privata sektorn och därmed förbundna strama kreditvillkor alltjämt att 
påverka den ekonomina aktiviteten negativt.

Denna bedömning speglas också i ECB:s experters makroekonomiska framtidsbedömningar för 
euroområdet i mars 2013, vilka förutser en genomsnittlig årlig BNP-tillväxt mellan –0,9 och –0,1 
procent för 2013 och mellan 0,0 och 2,0 procent för 2014. Jämfört med Eurosystemets experters 
makroekonomiska framtidsbedömningar i december 2012 har intervallen nedreviderats något. De 
risker som omger utsikterna för ekonomin i euroområdet ligger fortfarande på nedåtsidan.

5 UtveCklingen av de offentliga finanSerna

Enligt Europeiska kommissionens första kompletta prognos för vintern 2013 väntas konsolide-
ringen av statsfinanserna att fortsätta. Euroområdets offentliga underskott väntas ha minskat till 
3,5 av BNP 2012 och väntas gå ned ytterligare 2013 och 2014. Samtidigt väntas den offentliga 
skuld kvoten öka, dock långsammare, och vara 95,2 procent av BNP 2014. Ytterligare finanspolitisk 
anpassning är nödvändig för att minska riskerna för hållbara finanser och säkerställa förtroendet 
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för att EMU ska fungera. Länder som omfattas av ett förfarande vid alltför stort underskott (EDP) 
m åste säkerställa att deras alltför stora underskott korrigeras i linje med stabilitets- och tillväxt-
pakten.
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Makroekonomiska
framtidsbedömningar
för euroområdet av

Eurosystemets experter

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 råder kring 
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.

MakroekonoMiska fraMtidsbedöMningar för 
eurooMrådet av eCb:s experter

ECB-experter har gjort framtidsbedömningar för den makroekonomiska utvecklingen i euroområdet 
baserat på de uppgifter som fanns tillgängliga fram till den 22 februari 20131. Genomsnittlig BNP-
tillväxt i fasta priser mätt på årsbasis beräknas bli mellan -0,9 procent och -0,1 procent 2013 
och mellan 0,0 procent och 2,0 procent 2014. Inflationen beräknas ligga mellan 1,2 procent och 
2,0 procent 2013 samt mellan 0,6 procent och 2,0 procent 2014.

ruta l

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 14 februari 2013. 

Antagandet om korta räntor är av rent teknisk art. De korta räntorna mäts i tremånaders 
Euribor, med marknadsförväntningar härledda från terminsräntor. Beräkningsmetoden inne
bär en genomsnittsnivå på de korta räntorna på 0,3 procent under 2013 och 0,5 procent under 
2014. Marknadsförväntningarna för avkastningen på de nominella tioåriga statsobligationerna 
i euroområdet tyder på en genomsnittlig nivå på 3,2 procent under 2013 och 3,6 procent under 
2014. I linje med räntorna på terminsmarknaden och det gradvisa genomslaget av ändringar i 
marknadsräntorna på utlåningsräntor väntas sammansatta bankräntor på lån till euro områdets 
icke-finansiella privata sektor bottna under första halvåret 2013 och därefter gradvis öka. 
Kreditförhållandena i euroområdet väntas fortfarande i genomsnitt få negativ effekt på den eko
nomiska aktiviteten 2013 och vara mer neutrala 2014. 

Vad gäller råvarupriser antas, baserat på futuresmarknaderna under den tvåveckorsperiod 
som slutade på stoppdatumet, att det årliga genomsnittet för priserna på Brentråolja ligga på 
114,1 USD per fat 2013 och på 106,8 USD per fat 2014. Priserna på andra råvaror än energi i 
USD1 väntas öka med 1,2 procent 2013 och med 2,3 procent 2014. 

De bilaterala växelkurserna förväntas vara oförändrade under bedömningsperioden på de genom
snittsnivåer som rådde under tvåveckorsperioden fram till stoppdatumet den 14 februari 2013. 
Detta ger en genomsnittlig USD/EUR-växelkurs på 1,35 för 2013 och 2014, dvs. en ökning från 
1,29 USD under 2012. Eurons effektiva växelkurs antas stiga med 4,2 procent 2013 och med 
0,1 procent 2014.

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 

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 2014 och därefter utvecklas i linje med den globala ekonomiska aktiviteten.
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kommer att gå igenom lagberedningsprocessen. Även om omfattande konsolideringsåtgärder i 
form av bl.a. skatteökningar och utgiftsminskningar har vidtagits eller förväntas vidtas under 
2013, omfattar antagandena för 2014 hittills endast mycket begränsade finanspolitiska åtgärder.

Framtidsbedömningar för omvärlden

Global BNP-utveckling (exkl. euroområdet), beräknas öka gradvis under bedömningsperioden, 
från 3,7 procent 2012, till 3,8 procent 2013 och till 4,4 procent 2014. Förväntningarna om en 
gradvis återhämtning bygger på PMI-enkäter (utanför euroområdet), som har stigit över sina 
långsiktiga genomsnitt de senaste månaderna, vilket återspeglar ett förbättrat stämningsläge 
inom näringslivet. Dessutom har förutsättningarna på den globala finansmarknaden förbättrats 
ytterligare, vilket bestyrks av de stigande priserna på aktiemarknaden samt att volatilitet och 
spreadar har minskat på finansmarknaden. Utsikterna för de viktigaste utvecklade ekonomierna 
är emellertid fortsatt dystra på medellång sikt. Trots de framsteg som har gjorts för att omba
lansera skuldnivån i den privata sektorn är hushållens skuldsättningsnivåer fortsatt höga i de 
utvecklade ekonomierna, samtidigt som behovet av en skärpt finanspolitik torde dämpa tillväxt
utsikterna under de kommande åren. Samtidigt förväntas tillväxtekonomierna uppvisa en fortsatt 
stadig tillväxt. Utländska efterfrågan i euroområdet förväntas öka med 3,5 procent 2013 och 
6,3 procent 2014 (jämfört med 3,2 procent 2012), vilket i stort sett överensstämmer med de glo
bala tillväxtutsikterna.  

Bedömningarna för BNP-förändringar

Euroområdets BNP sjönk med 0,6 procent under fjärde kvartalet 2012 efter en minskning på 
0,1 procent under det tredje kvartalet och 0,2 procent under det andra kvartalet. Euroområdets 
inhemska efterfrågan minskade kraftigt under det fjärde kvartalet, vilket resulterade i att både 
privatkonsumtion och investeringar minskade. Exporten minskade också, vilket återspeglar den 
svaga handelsutvecklingen som märktes i slutet av förra året.

På längre sikt beräknas BNP-tillväxten stabiliseras under den första halvan av året och sedan 
återhämta sig gradvis från och med den andra halvan av 2013. Under 2013 torde en gradvis ex
portåterhämtning bidra positivt till tillväxten, stärkt av ökande utländsk efterfrågan som endast 
delvis uppväger en försämrad konkurrenskraft på grund av en starkare euro. Återhämtningen 
väntas också få stöd av att den ackommoderande penningpolitiken får positiva effekter på privat 
inhemsk efterfrågan och av att real disponibel inkomst stärks av att inflationen försvagas, vilket 
i sin tur delvis beror på euroapprecieringen och delvis på de förväntat lägre råvarupriserna. Den 
svaga inhemska efterfrågan, som beror på ett fortsatt allmänt dåligt stämningsläge, budgetkon
solidering och den privata sektorns behov av att minska sin skuldsättning i vissa länder, väntas 
dock kvarstå, vilket innebär att den inhemska efterfrågan endast återhämtar sig gradvis under 
bedömningsperioden. På det hela taget förblir den förväntade återhämtningen måttlig historiskt 
sett, vilket resulterar i ett negativt produktionsgap under hela bedömningsperioden. På årsbasis 
väntas förändringen i BNP vara mellan -0,9 procent och -0,1 procent 2013 och mellan 0,0 pro
cent och 2,0 procent 2014.

Om man betraktar efterfrågekomponenten närmare väntas euroområdets export till omvärlden ta 
fart under 2013 och därefter. Detta stöds av en gradvisa stärkt utländsk efterfrågan i euro området, 
som troligen kommer att dämpas delvis på grund av att eurons förstärkning leder till konkurrens
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kraftsförluster. Företagsinvesteringar, som troligen minskade under fjärde kvartalet 2013, torde 
försvagas något under första halvåret 2012 p.g.a. det fortsatt relativt svaga stämningsläget, lågt 
kapacitetsutnyttjande, dåliga utsikter för efterfrågan och ogynnsamma efterfrågeutsikter i några 
länder. Efter att ha nått historiskt låga nivåer, som andel av BNP, väntas företagsinvesteringar ta 
fart från andra halvåret 2013 med stöd av den gradvisa förstärkningen av inhemsk och utländsk 
efterfrågan och de mycket låga räntorna. Privata bostadsinvesteringar väntas sjunka ytterligare 
under de kommande kvartalen på grund av svag tillväxt i de disponibla inkomsterna, en fortsatt 
svag och endast långsamt förbättrad framtidstro hos konsumenterna samt beroende på behov av 
ytterligare justeringar på bostadsmarknaden i vissa länder. Denna negativa utveckling beräknas 
vara starkare än det faktum att investeringar i bostäder blivit mer attraktiva i vissa länder där 
bostadsinvesteringar stimuleras av historiskt låga bolåneräntor. Offentliga investeringar väntas 
minskar under hela bedömningsperioden på grund av de finanspolitiska åtgärderna som väntas 
vidtas i flera euroländer.

Privatkonsumtionen minskade under det fjärde kvartalet 2012. Detta återspeglade troligtvis en 
skarp nedgång i real disponibel inkomst som bara delvis uppvägdes av en minskning i spar
kvoten när hushållen försökte jämna ut konsumtionen. Den privata konsumtionen väntas minska 
ytterligare under första halvåret 2013 för att sedan återhämta sig något under andra halvåret, 
vilket till stor del återspeglar tillväxtmönstret för real disponibel inkomst. Den privata konsum
tionen beräknas öka under 2014 till följd av ökade arbetsinkomster i och med att läget på arbets
marknaden förbättras och när den negativa effekten av de finanspolitiska åtgärderna avtar. En 
ökad sparkvot, som återspeglar den ihållande höga arbetslösheten och behovet att sänka hushål
lens skuldsättning, förväntas emellertid dämpa återhämtningen i den privata konsumtionen under 
2014. Den offentliga konsumtionen beräknas minska 2013, till följd av finanspolitiska åtgärder, 
men öka måttligt 2014.

Importen från omvärlden beräknas återhämta sig från den svaga utvecklingen under 2013, vilket 
återspeglar att den totala efterfrågan gradvis ökar. Tack vare en starkare exporttillväxt jämfört 
med importtillväxt, väntas nettohandeln bidra positivt till BNP-tillväxten under bedömnings-
perioden, även om detta kommer att ske i mindre omfattning än 2012. Det aktuella bytesbalans-
överskottet väntas öka under bedömningsperioden på grund av ett ökande handelsöverskott. 

tabell a Makroekonomiska bedömningar för euroområdet 

(genomsnittliga årliga procentuella förändringar) 1)

2012 2013 2014

HIKP 2,5 1,2 – 2,0 0,6 – 2,0
BNP -0,5 -0,9 – -0,1 0,0 – 2,0

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

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

HIKP-inflationen, som enligt Eurostats snabbstatistik, var 1,8 procent i februari 2013, väntas 
f alla ytterligare under 2013 efter den väntade kraftiga nedgången i energiprisinflationen på års
basis och, i mindre utsträckning, livsmedelsinflationen från de höga nivåerna 2012. Den beräk
nade lägre inflationstakten i energipriser beror delvis på nedåtriktade baseffekter från att den 
förväntade effekten av tidigare oljeprisökningar avtar samt att oljepriserna beräknas sjunka grad
vis under bedömningsperioden. På samma sätt återspeglar nedgången i livsmedelsinflationen 
nedåtriktade baseffekter när effekten av tidigare ökningar avtar och antagandet att priset på in
ternationella och europeiska livsmedelsråvaror sjunker något under bedömningsperioden. HIKP-
inflationen, utom livsmedel och energi, väntas gå ned något 2013, vilket återspeglar eurons upp
gång och dämpad ekonomisk utveckling. Detta inflationsmått beräknas gå upp något 2014 vilket 
återspeglar den måttliga återhämtningen i aktiviteten. HIKP-inflationen väntas minska från en 
genomsnittlig tillväxttakt på 2,5 procent 2012 till mellan 1,2 procent och 2,0 procent 2013 och 
till mellan 0,6 procent och 2,0 procent 2014.

Externa pristryck har minskat de senaste månaderna p.g.a. eurons appreciering. Den årliga till
växten i importdeflatorn beräknas falla 2013 innan den stabiliseras något 2014 när nedåteffek
ten av eurons starkare växelkurs minskar. Vad gäller inhemskt pristryck väntas den årliga till
växten i ersättningen per anställd förbli dämpad under 2013 och 2014 på grund av den svaga 
arbetsmarknaden. Med hänsyn till den väntade nedgången i konsumentprisinflationen beräknas 
real kompensation per anställd öka gradvis under bedömningsperioden efter nedgång 2011 och 
2012. Enhetsarbetskostnaderna väntas ligga på en relativt hög nivå 2013 eftersom produktivitets
ökningen blir betydligt svagare än löneökningen. Eftersom produktiviteten väntas ta fart 2014, 
vilket återspeglar en snabbare återhämtning än för sysselsättningen, väntas enhetsarbetskostna
derna gå ned. Vinstmarginalerna, beräknat som kvoten mellan BNP-deflatorn till baspriser och 
enhetsarbetskostnader, väntas gå ned ytterligare något 2013 efter en stor nedgång 2012 och kom
pensera för den tämligen stora ökningen av enhetsarbetskostnaderna. Därefter väntas lägre en
hetsarbetskostnader och gradvist förbättrade ekonomiska villkor bidra till att vinstmarginalerna 
åter förbättras. Som del av de finanspolitiska åtgärderna väntas höjningar av indirekta skatter och 
administrativt fastställda priser relativt kraftigt bidra till HIKP-inflationen 2013 och 2014, även 
om dessa åtgärder är något mindre omfattande än de var 2012. 

Jämförelse med ECB-experternas bedömningar från december 2012 

Jämfört med de makroekonomiska framtidsbedömningarna från månadsrapporten i december 
2012 har intervallet för real BNP-tillväxt i euroområdet för 2013 har justerats nedåt. Justeringen 
återspeglar till största delen BNP-tillväxtens svaga utveckling under det fjärde kvartalet 2012, 
vilket implicerar en automatiskt mer negativ överhängseffekt på den genomsnittliga årliga 
tillväxttakten för 2013. Den kvartalsvisa tillväxtprofilen för 2013 är dock i stort sett ojuste
rad. Intervallen för den genomsnittliga årliga BNP-tillväxten 2014 har justerats något nedåt. 
Intervallen för 2013 är också något snävare med avseende på HIKP-inflationen. Den övre inter
vallgränsen är något lägre för 2014 än den var i december 2012, vilket främst återspeglar effek
ten av eurons stärkta växelkurs.  
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Jämförelse med prognoser av andra  
institutioner 

Ett antal prognoser för euroområdet offent
liggörs av både internationella organisatio
ner och den privata sektorn (se tabell C). 
Dessa prognoser är dock inte helt jämförbara 
med varandra eller med de makroekonomis
ka framtidsbedömningarna av ECBexperter 
eftersom de avslutades vid olika tidpunkter. Dessutom använder de olika (delvis ospecificerade) 
metoder för att beräkna antaganden om skattepolitiska, finansiella och externa variabler, inklu
sive 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 -0,3 procent och 0,0 procent 2013, vilket är nära de 
övre gränserna i ECB-experternas framtidsbedömningar. För 2014 ligger prognoserna för HIKP-
inflationen mellan 1,0 procent och 1,4 procent, vilket är inom gränserna i ECB-experternas fram
tidsbedömningar. Prognoser tyder på att den årliga genomsnittliga HIKP-inflationen kommer 
att ligga mellan 1,6 procent och 1,9 procent 2013 och mellan 1,2 procent och 1,8 procent 2014, 
vilket är inom gränserna i ECBexperternas framtidsbedömningar. 

tabell b Jämförelse med framtids-
bedömningarna från december 2012

(genomsnittlig årlig ändring i procent)

2012 2013

BNP – december 2012 -0,9 – 0,3 0,2 – 2,2
BNP – mars 2013 -0,9 – -0,1 0,0 – 2,0

HIKP – december 2012 1,1 – 2,1 0,6 – 2,2
HIKP – mars 2013 1,2 – 2,0 0,6 – 2,0

tabell C 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 
2013 2014 2013 2014

OECD November 2012 -0,1 1,3 1,6 1,2
Europeiska kommissionen Februari 2013 -0,3 1,4 1,8 1,5
IMF Januari 2013 -0,2 1,0 1,6 1,4
Survey of Professional Forecasters Februari 2013 0,0 1,1 1,8 1,8
Consensus Economics Forecasts Februari 2013 -0,2 1,0 1,8 1,7
Euro Zone Barometer Februari 2013 -0,1 1,2 1,9 1,8
Framtidsbedömningar av ECB:s experter Mars 2013 -0,9 – -0,1 0,0 – 2,0 1,2 – 2,0 0,6 – 2,0

Källor: Europeiska kommissionens vinterprognoser 2013; IMF World Economic Outlook Update, januari 2013, for real GDP growth 
and World Economic Outlook, oktober 2012, for inflation; OECD Economic Outlook, november 2012; Consensus Economics Forecasts; 
MJEconomics; samt 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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