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Ledare
Baserat på de regelbundna ekonomiska och 
monetära analyserna beslutade ECB-rådet vid 
sitt sammanträde den 6 juni att ECB:s styr-
räntor ska vara oförändrade. Ny information 
har bekräftat bedömningen som ledde till rän-
tesänkningen i början av maj. Det underlig-
gande pristrycket i euroområdet väntas vara 
fortsatt dämpat på medellång sikt. I överens-
stämmelse med detta är penningmängds- och 
särskilt utlåningsutvecklingen fortsatt dämpad. 
Inflationsförväntningarna för euroområdet på 
medellång sikt är alltjämt fast förankrade i linje 
med ECB-rådets mål att hålla inflationen under, 
men nära, 2 procent. Samtidigt har färska enkät-
data som speglar det ekonomiska stämningslä-
get visat en svag ökning från låga nivåer. Den 
ackommoderande penningpolitiska inriktning-
en i förening med betydande förbättringar på 
finans marknaden sedan mitten av 2012 väntas 
bidra till att stödja utsikterna om en återhämt-
ning av ekonomin senare under året. Mot denna 
allmänna bakgrund kommer den penningpoli-
tiska inriktningen att vara fortsatt ackommode-
rande så länge det behövs. Under den närmaste 
tiden kommer ECB-rådet att mycket noggrant 
följa alla nya uppgifter om den ekonomiska och 
monetära utvecklingen och bedöma eventuella 
effekter på utsikterna för prisstabilitet. 

När det gäller den ekonomiska analysen mins-
kade BNP med 0,2 procent under första kvar-
talet 2013, efter en nedgång på 0,6 procent 
under fjärde kvartalet 2012. Produktionen har 
alltså gått ned sex kvartal i rad och arbetsmark-
naden är fortsatt svag. Den senaste tidens ut-
veckling av enkätdata om det ekonomiska stäm-
ningsläget har visat en viss förbättring från låga 
nivåer. Senare under året samt under 2014 torde 
en återhämtning i den globala efterfrågan gynna 
exporttillväxten i euroområdet, medan den ack-
ommoderande penningpolitiska inriktningen 
och de senaste realinkomstökningarna till följd 
av lägre oljepriser och lägre inflation väntas 
stödja den inhemska efterfrågan. Ytterligare 
betydande förbättringar på finansmarknaden 
sedan förra sommaren får genomslag i realeko-
nomin, liksom framsteg i konsolidering av of-
fentliga finanser. Samtidigt kommer de återstå-
ende anpassningar av balansräkningarna som 

krävs i den offentliga och den privata sektorn att 
fortsätta att tynga den ekonomiska aktiviteten. 
Sammantaget bör euroområdets ekonomi sta-
biliseras och återhämta sig under året, även om 
det sker långsamt. 

Denna bedömning återspeglar även i Euro-
systemets experters makroekonomiska fram-
tidsbedömningar för euroområdet i juni 2013. 
Där beräknas den årliga inflationstakten sjunka 
till 0,6 procent 2013 och öka till 1,1 procent 
2014. Jämfört med ECB:s experters makroeko-
nomiska framtidsbedömningar för euroområdet 
i mars 2013 har bedömningarna för 2013 nedre-
viderats något, vilket huvudsakligen återspeglar 
att de senaste BNP-uppgifterna har tagits med. 
För 2014 har en liten upprevidering gjorts.

ECB-rådet ser alltjämt nedåtrisker kring utsik-
terna för ekonomin i euroområdet. De omfattar 
en eventuell svagare inhemsk och global efter-
frågan än väntat och långsam eller otillräcklig 
implementering av strukturreformer i eurolän-
derna.

Enligt Eurostats snabbstatistik var den årliga 
HIKP-inflationen 1,4 procent i maj 2013, en ök-
ning från 1,2 procent i april. Ökningen berodde 
till stor del på att priserna på tjänster gick upp, 
vilket hängde samman med att påskeffekten av-
klingade och livmedelspriserna steg. Som sades 
förra månaden väntas inflationen på årsbasis 
vara föremål för en viss volatilitet hela året sär-
skilt p.g.a. baseffekter relaterade till utveckling-
en av energi- och livsmedelspriser 12 månader 
tidigare. Bortsett från denna volatilitet väntas 
det underliggande pristrycket på medellång sikt 
att vara fortsatt dämpat vilket återspeglar lågt 
kapacitetsutnyttjande och en måttlig ekonomisk 
återhämtningstakt. Inflationsförväntningarna 
ligger fortsatt fast förankrade i linje med pris-
stabilitet. 

Detta avspeglas också i Eurosystemets exper-
ters makroekonomiska framtidsbedömningar 
för euroområdet i juni 2013, enligt vilka den 
årliga HIKP-inflationen beräknas ligga på 1,4 
procent och 1,3 procent under 2013 respektive 
2014. Jämfört med Eurosystemets experters 
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makroekonomiska framtidsbedömningar för eu-
roområdet i mars 2013 har bedömningen för in-
flationstakten 2013 reviderats ned, främst p.g.a. 
sjunkande oljepriser, medan bedömningen för 
2014 är oförändrad.

Enligt ECB-rådets bedömning är riskerna i ut-
sikterna för prisutvecklingen i stort sett balan-
serade på medellång sikt. Uppåtriskerna gäller 
kraftigare höjningar av administrativt fastställda 
priser och indirekta skatter än väntat, samt hö-
gre råvarupriser, och nedåtriskerna härrör från 
en svagare ekonomisk aktivitet.

I den monetära analysen bekräftar de senaste 
uppgifterna att den underliggande ökningstak-
ten i penningmängden och särskilt i kreditgiv-
ningen är fortsatt dämpad. Den årliga öknings-
takten i det breda penningmängdsaggregatet 
M3 steg till 3,2 procent i april från 2,6 procent 
i mars främst till följd av baseffekter och speci-
ella faktorer. Samma faktorer har påverkat den 
årliga ökningstakten i den snäva penningmäng-
den M1, som steg från 7,1 procent i mars till 8,7 
procent i april. 

Tillväxttakten i utlåningen till den privata sek-
torn var fortsatt svag. Den årliga ökningstakten 
i utlåningen till hushåll, justerad för försäljning 
av lån och värdepapperisering, låg kvar på 0,3 
procent i april, dvs. i stort sett oförändrad se-
dan årsskiftet. Den årliga negativa tillväxten i 
utlåningen till icke-finansiella företag, justerad 
för försäljning av lån och värdepapperisering, 
ökade från −1,3 procent i mars till −1,9 procent 
i april. Denna utveckling härrörde särskilt från 
nettoamorteringar av kortfristiga lån, vilket kan 
spegla en minskad efterfrågan på rörelsekapital 
mot bakgrund av en svag orderstock i början av 
våren. Allmänt taget fortsätter den svaga låne-
utvecklingen främst att spegla det rådande kon-
junkturläget, ökade kreditrisker och pågående 
balansräkningsanpassningar i den finansiella 
och icke-finansiella sektorn.

För att säkerställa att penningpolitiken får ett 
tillfredsställande genomslag på finansierings-
förhållandena i euroländerna är det viktigt att 
fragmenteringen på kreditmarknaderna fortsät-

ter att minska ytterligare i euroområdet och att 
bankernas motståndskraft stärks där det behövs. 
Framsteg har gjorts sedan förra sommaren för att 
förbättra bankernas finansieringssituation, stärka 
den inhemska inlåningen i krisdrabbade länder 
och minska beroendet av Eurosystemet, vilket 
framgår av återbetalningar av finansiering från 
de treåriga långfristiga refinansieringstransaktio-
nerna. Ytterligare beslutsamma åtgärder för att 
upprätta en bankunion kommer att bidra till att 
uppnå detta mål. Särskilt framhåller ECB-rådet 
att den framtida gemensamma tillsynsmekanis-
men (SSM) och en gemensam avvecklingsme-
kanism (SRM) är viktiga element i utvecklingen 
mot en återintegrering av banksystemet och att 
de därför snabbt måste genomföras. 

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.

I fråga om konsolideringen av de offentliga fi-
nanserna och strukturreformerna välkomnar 
ECB-rådet de framsteg som gjorts och uppmunt-
rar regeringarna att fortsätta de målmedvetna 
åtgärderna. Det är nödvändigt att euroländerna 
håller fast vid sina ansträngningar att minska 
sina budgetunderskott. Det nya europeiska fi-
nans- och ekonomiskpolitiska styrsystemet bör 
tillämpas rigoröst. I det hänseendet anser ECB-
rådet att det är mycket viktigt att EU-rådet en-
dast i exceptionella fall fattar beslut om att för-
länga tidsfristen för korrigering av alltför stora 
offentliga underskott. Samtidigt är det viktigt 
att fortsätta att på lagstiftningsväg eller på något 
annat sätt snabbt genomföra strukturreformer 
där det behövs. Strukturreformerna bör särskilt 
fokusera på konkurrenskraften och anpassnings-
förmågan på arbets- och produktmarknaderna 
och därigenom bidra till att skapa sysselsätt-
ningsmöjligheter i en omvärld där många länder 
har en oacceptabelt hög arbetslöshet framför 
allt bland unga. Tillsammans torde budget- och 
strukturreformerna stärka hållbarheten i både de 
offentliga finanserna och den ekonomiska till-
växtpotentialen och därigenom bidra till att håll-
bart skapa nya arbetsplatser.
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ekonomiSk oCH monetÄr utveCkling

1 lÄget i euroområdetS omvÄrld

Den globala återhämtningen är fortfarande måttlig, olika i olika regioner, och svag. Enkätindikatorer 
verkar ha stabiliserats även om det har varit en viss dämpning av stämningsläget nyligen, vilket 
tyder på att världsekonomin återhämtar sig långsamt. I deflesta av de större utvecklade ekono-
miernautanföreuroområdetpågårendämpadåterhämtning,menettantalfaktorerbegränsarfort-
farandeutsikternaför tillväxtenpåmedellångsikt. I tillväxtekonomiernaavtogtillväxtennågot i
börjanavåret,menväntasåter tafartunder2013.Dessaekonomierväntasalltsåbidrarejält till
globaltillväxtökning.Världshandelnharvaritfortsattdämpad,trotsattenkätindikatorerfortsätter
attpekamotengradvisåterhämtning.Närdetgällerkonsumentprisernaharinflationenfortsattsin
nedåtgående trend iutveckladeekonomier,medanutvecklingenharvaritmerblandad i tillväxt
ekonomierna.

2 monetÄr oCH finanSiell utveCkling

2.1 penningmÄngd oCH de monetÄra finanSinStitutenS kreditgivning

Den årliga ökningstakten i det breda penningmängdsaggregatet dämpades under första kvartalet
2013, föratt sedanstabiliseradesnågot i april, jämförtmedmars,dock främstberoendepåbas
effekter.Samtidigtfannsdetteckenpåminskande,menfortfarandebetydande,finansiellfragmen-
teringieuroområdet.Förbättradefinansieringsvillkorförbankerna,fortsattainflödenavkapitalfrån
investerareutanföreuroområdeochenomplaceringavfinansieringtillutsattaländerieuroområdet
leddetillminskandefragmenteringochmöjliggjordebetydandeminskningaravöverskottavcen-
tralbankslikviditet.Samtidigtharsådanaförbättringarpåfinansmarknadernaochbankfinansiering
ännuinteletttillenökningavlåntilldenickefinansiellaprivatasektorn.Åenasidanstabiliserades
låntilldenprivatasektornunderförstakvartalet.Ådenandramärktesytterligareminskningarav
låntillickefinansiellaföretagiapril.Dessaminskningarvarbrettbaseradeöverbådelöptideroch
länder.

2.2 de iCke-finanSiella SektorernaS oCH inStitutionella inveSterarnaS finanSiella 
inveSteringar

Tillväxtenavden ickefinansiellasektornsfinansiella investeringarmättpåårsbasisökadenågot
och låg på 2,5 procent under fjärde kvartalet 2012och återspeglar ett fortsatt svagt ekonomiskt
klimat.Denårligatillväxtenavfinansiellainvesteringaravförsäkringsföretagochpensionsfonder
ökadetill3,6procentunderfjärdekvartaletp.g.a.envisslättnadavosäkerhetenpåfinansmarkna-
derna.Ettytterligaremarkant inflödetill investeringsfonderskeddeförstakvartalet2013meden
relativtbalanseradfördelningavflödenaöverdeviktigastefondtyperna.

2.3 penningmarknadSrÄntor

Penningmarknadsräntornavar i stort settoförändrademellanbörjanavmarsochden2maj,när
räntorna på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna sänktes senast, vilket utlöste en liten
nedgång av räntorna på penningmarknaderna. Eonia ökademarginellt under perioden, även om
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den var kvar på låga nivåer, vilket speglar ECB:s historiskt låga styrräntor och den stora, om än 
minskande,överskottslikviditetenidagslån.

2.4 oBligationSmarknaderna

Mellanslutetavfebruariochbörjanpå juni2013, tenderadede långaräntornapåstatsobligatio-
nermedkreditbetygetAAAieuroområdetatt förstgånedimarsochaprilp.g.a.ökandeoropå
marknadenochdeekonomiskautsikternapåkortsikt, innandeislutetavperiodenkomtillbaka
tilldeursprungliganivåernapåomkring1,8procent.UtvecklingeniUSAåterspegladeistortsett
den i euroområdetävenomde långastatsobligationsräntornaökadesnabbare i slutet avbedöm-
ningsperiodeninnandeslutade30punkterhögrepåomkring2,1procent.Ieuroområdettenderade
skillnadernamotavkastningenpåtyskastatsobligationerattökaimarsp.g.a.inhemskosäkerheti
någraländerinnandeåtergicktillsinatidigarenivåereller,inågrafall,tillännulägrenivåerislutet
avperioden.Osäkerhetomdenframtidautvecklingenpåobligationsmarknaderna,mättmedden
implicitavolatilitetenpåobligationsmarknaden,minskadeieuroområdetibörjanavmaj,innanden
återhämtade sig i slutet avperioden.Den implicitavolatilitetenpåobligationsmarknaden iUSA
följde samma mönster. Marknadsbaserade indikatorer tyder på att inflationsförväntningarna på
medellångtilllångsiktärheltilinjemedprisstabilitet.

2.5 aktiemarknader

Mellan slutet av februari och den 5 juni 2013 gick aktiekurserna uppmed omkring 3 procent i
euroområdet, och 6 procent iUSA. I ett ekonomiskt klimatmed svag tillväxtdynamik fortsatte
aktiekursutvecklingen i euroområdet att drivas främst avminskande inhemsk osäkerhet och låg
avkastningpåandratillgångarsomobligationer.IUSAstöddeskursutvecklingenavteckenpåen
uppgångiekonomiskaktivitetochavattföretagensvinsterutvecklatsnågotbättreänväntat.Oron
påaktiemarknadernaieuroområdet,mättsomimplicitvolatilitet,minskadenågotunderperioden.I
börjanavjunilågdenpåsammagenomsnittsnivåsomuppmättssedanandrahalvåret2012.

2.6 iCke-finanSiella företagS finanSieringSflöden oCH finanSiella StÄllning

Mellan januari och april 2013var euroområdets ickefinansiella företags realafinansieringskost-
nader stabila.Detta återspeglade en nedgång av kostnaderna för bådemarknadsfinansiering och
aktier,vilketuppvägdesavökadekostnaderförbanklån.Närdetgällerfinansiellaflödenfortsatte
bankutlåningtill ickefinansiellaföretagattminskafrån januari tillapril2013medungefärsam-
maårshastighetsomislutetav2012.Minskningenavlånåterspeglarfrämststramakreditvillkor
förbankutlåningidelaraveuroområdetochsvagekonomiskaktivitet.Detsenareförklararockså
nedgångenavutgivningenavskuldförbindelser,somdockliggerkvarpåhöganivåer,vilketåter
speglargynnsammaprisvillkorochettmöjligtbytefrånalternativafinansieringskällortillbanklån.

2.7 HuSHållSSektornS finanSieringSflöden oCH finanSiella StÄllning

Det första kvartalet 2013 karakteriserades finansieringsvillkoren för euroområdets hushåll av en
blandadutvecklingavbanklåneräntan,liksomavbetydandeheterogenitetilåneutvecklingenmellan
länderna.Denårligatillväxtenavmonetärafinansinstitutsutlåningtillhushåll(justeratförförsälj-
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ningavlånochvärdepapperisering)stabiliseradespålåganivåervidårsskiftetochvar0,3procent
iapril2013.Desenasteuppgifternaforsätteralltsåattpekapåendämpadutvecklingihushållens
låntagande,delvissomåterspeglingavbehovetatthushålleniettantalländerminskarsinaskulder.
Hushållens skulder i förhållande till disponibelbruttoinkomstberäknashaökatytterligarenågot
under förstakvartaletnär inkomsternastannadeuppochskuldsättningenökadenågot.Samtidigt
varhushållensräntebetalningaristortsettoförändrade.

3 priSer oCH koStnader

EnligtEurostatssnabbstatistikstegdenårligaHIKPinflationenfrån1,2procentiapriltill1,4pro-
centimaj2013.Ökningenberoddetillstordelpåattprisernapåtjänstersteg,vilkethängdesam-
manmedattpåskeffektenavklingadeochlivmedelsprisernasteg.Somsadesförramånadenväntas
inflationenpåårsbasisvaraföremålförenvissvolatilitethelaåret,särskiltp.g.a.baseffekterrelate-
radetillutvecklingenavenergiochlivsmedelspriser12månadertidigare.Bortsettfråndennavola-
tilitetväntasdetunderliggandepristrycketpåmedellångsiktvarafortsattdämpat,vilketåterspeglar
lågtkapacitetsutnyttjandeochenmåttligekonomiskåterhämtningstakt. Inflationsförväntningarna
liggerfortsattfastförankradeilinjemedprisstabilitet.

DennabedömningåterspeglasäveniEurosystemetsexpertersmakroekonomiskaframtidsbedöm-
ningarföreuroområdetijuni2013.Därberäknasenårliginflationstaktpå1,4procent2013och1,3
procent 2014. JämförtmedEurosystemets expertersmakroekonomiska framtidsbedömningar för
euroområdetimars2013harbedömningenförinflationstakten2013revideratsned,främstp.g.a.
sjunkandeoljepriser,medanbedömningenför2014äroförändrad.Riskernaavseendeprisutveck-
lingen fortsätter att vara i stort sett balanserade på medellång sikt.

4 produktion, efterfrågan, förHållanden på arBetSmarknaden

Förstakvartalet2013försvagadesBNPmed0,2procentefterennedgångpå0,6procentunderdet
fjärdekvartalet2012.Produktionenhar alltsågått ned sexkvartal i radocharbetsmarknadenär
fortsatt svag.Densenaste tidensutvecklingavenkätdataomdetekonomiskastämningslägethar
visat en viss förbättring från låga nivåer. Senare under året ochunder 2014 torde euroområdets
exportökninggynnasavenåterhämtningiglobalefterfråganmedaninhemskefterfråganstödsav
denackommoderandepenningpolitikenochdensenastetidensrealinkomstökningarp.g.a.lägreol-
jepriserochallmäntlägreinflation.Ytterligarebetydandeförbättringarpåfinansmarknadensedan
förrasommarenfårgenomslagirealekonomin,liksomframstegenibudgetkonsolidering.Samtidigt
kommer de återstående anpassningar av balansräkningarna som krävs i den offentliga och den pri-
vatasektornattfortsättaattpåverkadenekonomiskaaktivitetennegativt.Sammantagetböreuro-
områdetsekonomistabiliserasochåterhämtasigunderåret,ävenomdetskerlångsamt.

DennabedömningåterspeglaräveniEurosystemetsexpertersmakroekonomiskaframtidsbedöm-
ningarföreuroområdetijuni2013.Därberäknasdenårligainflationstaktensjunkatill0,6procent
2013ochöka till1,1procent2014.JämförtmedECB:sexpertersmakroekonomiskaframtidsbe-
dömningarföreuroområdetimars2013harbedömningarnaför2013revideratsnednågot,vilket
huvudsakligen återspeglar att de senasteBNPuppgifterna har tagitsmed.För 2014har en liten
upprevideringgjorts.Deriskersomomgerutsikternafördenekonomiskaaktivitetenieuroområdet
ligger fortfarande på nedåtsidan.
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5 utveCklingen av de offentliga finanSerna

Enligt Europeiska kommissionens European Economic Forecast från våren 2013 kommer euro-
områdets offentliga underskott att fortsätta attminska i år och i stort sett vara oförändrat 2014,
trots stora skillnader i utvecklingen av de offentliga finanserna mellan länderna. Även om det
gjortsframstegikonsolideringbehövsytterligareförbättringarförattåterställasundaochhållbara
offentligafinanser.

6 makroekonomiSka framtidSBedömningar för euroområdet av euroSyStemetS experter

Eurosystemets experter har gjort framtidsbedömningar för denmakroekonomiskautvecklingen i
euroområdetbaseratpådeuppgiftersomfannstillgängligaframtillden22maj2013.Efterenytter
ligarenedgångunderdetförstakvartalet2013beräknasBNPåterhämtasigunder2013,ochtakten
ökanågotunder2013.Återhämtningeniekonomisktillväxtförväntasfåstödavgodautsikterför
exporteniochmedattutländskefterfrågangradvisökar.Inhemskefterfrågantordeocksåökaöver
tiden, inledningsvis p.g.a. effekterna av lägre råvaruprisinflation på real disponibel inkomst och
fråndenackommoderandepenningpolitiken.Under2014börinhemskefterfråganocksådrafördel
avdeframstegsomgörsikonsolideringenavdeoffentligafinanserna.Densvagautvecklingenpå
arbetsmarknadenochbehovenavytterligareomstruktureringavbalansräkningarnainomdenpri-
vatasektornivissaländerieuroområdetväntasdämpautsikternapåmedellångsikt.Efterenned-
gångpå0,5procent2012väntasBNPminskamed0,6procentunder2013ochökamed1,1procent
under2014.HIKPinflationenieuroområdetberäknasminskamarkant,frånettgenomsnittpå2,5
procent2012till1,4procent2013och1,3procent2014.Deninledandenedgångenväntasfrämst
drivasaveninbromsningilivsmedelsochenergikomponentensamtavenlitenminskingiHIKP
inflationen,borträknatförlivsmedelochenergi,vilketåterspeglarosäkerhetenomdeekonomiska
utsikterna.De stabila utsikterna påmedellång sikt återspeglar effekter sommotverkar varandra;
lägreenergipriser,enmåttligprisutvecklingpålivsmedeloch,närekonominåterhämtarsig,ökande
inhemsktinflationstryck,omänmåttlig,eftersomkapacitetsutnyttjandetförblirlågt.
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1  Den 2 maj 2013 beslutade ECB-rådet att publicera framtidsbedömningarna i form av mittpunkter och intervall. Mittpunkter väntas öka 
transparens och ytterligare underlätta kommunikationen av resultaten i framtidsbedömningarna medan intervallen ska ses som ett sätt att 
återspegla den osäkerhet som omger framtidsbedömningarna. 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 för att beräkna intervallen, med korrektion för exceptionella händelser, beskrivs i ”New procedure for constructing 
ECB staff projection ranges”, ECB, december 2009, publicerad på ECB:s webbplats.

2  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.

MakroekonoMiska fraMtidsbedöMningar för 
eurooMrådet av eCb:s experter1

Eurosystemets experter har gjort framtidsbedömningar för den makroekonomiska utvecklingen 
i euroområdet baserade på de uppgifter som fanns tillgängliga per den 22 maj 2013.2 Efter en 
ytterligare nedgång under det första kvartalet 2013 beräknas BNP återhämta sig under 2013, 
och takten öka något under 2013. Återhämtningen i ekonomisk tillväxt förväntas få stöd av 
goda utsikter för exporten i och med att utländsk efterfrågan gradvis ökar. Inhemsk efterfrågan 
torde också öka över tiden, inledningsvis p.g.a. effekterna av lägre råvaruprisinflation på real 
disponibel inkomst och från den ackommoderande penningpolitiken. Under 2014 bör inhemsk 
efterfrågan också dra fördel av de framsteg som görs i konsolideringen av de offentliga finanserna. 
Den svaga utvecklingen på arbetsmarknaden och behoven av ytterligare omstrukturering av 
balansräkningarna inom den privata sektorn i vissa länder i euroområdet väntas dämpa utsikterna 
på medellång sikt. Efter en nedgång på 0,5 procent 2012 väntas BNP minska med 0,6 procent 
under 2013 och öka med 1,1 procent under 2014. HIKP-inflationen i euroområdet beräknas minska 
markant, från ett genomsnitt på 2,5 procent 2012 till 1,4 procent 2013 och 1,3 procent 2014. Den 
inledande nedgången väntas främst drivas av en inbromsning i livsmedels- och energikomponenten 
samt av en liten minsking i HIKP-inflationen, borträknat för livsmedel och energi, vilket återspeglar 
osäkerheten om de ekonomiska utsikterna. De stabila utsikterna på medellång sikt återspeglar 
effekter som motverkar varandra; lägre energipriser, en måttlig prisutveckling på livsmedel 
och, när ekonomin återhämtar sig, ökande inhemskt inflationstryck, om än måttlig, eftersom 
kapacitetsutnyttjandet förblir lågt.

ruta l

tekniska antaganden oM räntor, växelkurser, råvarupriser oCh finanspolitik

De tekniska antagandena om räntor och råvarupriser baseras på marknadsförväntningar med 
stoppdatum den 14 maj 2013. Antagandet om korta räntor är av rent teknisk art. De korta rän-
torna mäts i tremånaders Euribor, med marknadsförväntningar härledda från terminsräntor. 
Beräkningsmetoden innebär en genomsnittsnivå på de korta räntorna på 0,2 procent under 2013 
och 0,3 procent under 2014. Marknadens förväntningar för avkastningen på de nominella tio-
åriga statsobligationerna i euroområdet tyder på en genomsnittlig nivå på 2,8 procent 2013 och 
3,1 procent 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 under andra halvåret 2013 för att därefter gradvis stiga. När det 
gäller råvarupriser antas det årliga genomsnittet för priserna på Brentolja ligga på 112,0 USD 
per fat under 2012, på 105,5 USD under 2013 och på 100,0 USD under 2014. Detta grundar sig 
på indikationerna från terminsmarknaderna under den tvåveckorsperiod som slutade på stopp-
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datumet. Priserna, i US-dollar, på råvaror utom energi, väntas falla med 5,6 procent 2013 och 
öka med 0,5 procent 20143. 

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 1,31 under bedömningsperioden, vilket är 1,8 procent högre än 2012. Eurons effektiva 
växelkurs antas stärkas med 2,8 procent 2013 och vara oförändrad 2014.

Antagandena om finanspolitiken grundar sig på de nationella budgetplanerna i de enskilda euro-
länderna som var tillgängliga den 22 maj 2013. 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.

oMvärlden

Global BNP-tillväxt (exkl. euroområdet), beräknas öka gradvis under bedömningsperioden, från 
3,6 procent 2013 (samma takt som 2012), till 4,2 procent 2014. Sedan början av 2013 har stäm-
ningsläget inom näringslivet och förutsättningarna på den globala finansmarknaden förbättrats i och 
med att vissa viktiga risker, t.ex. försvagningar relaterade till budgetstupet i ekonomin i USA och 
en hårdlandning i Kina, har minskat. Vissa enkätundersökningar har dock under den senaste tiden 
understrukit svagheten i den globala återhämtningen. På medellång sikt påverkas utsikterna för de 
viktigaste utvecklade ekonomierna av flera skäl. Bland annat fortsätter hushållens skuldsättning 
att vara hög, trots vissa framsteg med ombalansering av skuldsättningen i den privata sektorn och 
samtidigt finns ett stort behov av konsolidering av de offentliga finanserna i vissa ekonomier. Andra 
hinder mot tillväxt (t.ex. hög arbetslöshet) försvinner bara gradvis. Samtidigt förväntas tillväxteko-
nomierna uppvisa en fortsatt stadig tillväxt, uppbackat av kraftig kredittillväxt. Många av dessa 
ekonomier växer i en takt som ligger nära den potentiella, vilket ger ett starkt stöd till den globala 
tillväxten. Världshandeln förväntas ta fart gradvis under loppet av nästa år. Vad gäller tillväxttakt 
mätt på årsbasis beräknas euroområdets import från utlandet öka med 2,7 procent 2013 och med 
5,6 procent 2014.

bedöMningarna för bnp-förändringar

Euroområdets BNP sjönk med 0,2 procent under första kvartalet 2013, vilket innebär att den sjun-
kit de senaste sex kvartalen. Under årets första kvartal sjönk inhemsk efterfrågan. Detta berodde 
främst på att investeringarna minskade kraftigt, vilket återspeglade lågt förtroende, samt på grund 
av negativa effekter av det kalla vintervädret, huvudsakligen inom byggsektorn i Tyskland. Den 
privata konsumtionen ökade en aning medan den offentliga konsumtionen minskad något. Exporten 
minskade under det första kvartalet, trots en lägre import. Detta resulterade i ett positivt nettobidrag 
från utrikeshandeln. 

3 Antaganden om priserna på olja och livsmedelsråvaror baseras på terminspriser t.o.m. slutet av bedömningsperioden. Priserna på andra 
råvaror än energi antas följa terminspriserna till och med första kvartalet 2014 och därefter utvecklas i linje med den globala ekonomiska 
aktiviteten. Priser fritt gård i EU (EU farm gate prices) (i euro), som nu används för att beräkna livsmedelspriser, beräknas på basis av en 
ekonometrisk modell som tar hänsyn till utvecklingen för världsmarknadspriserna på livsmedelsråvaror. Dessa framtidsbedömningar är 
de första i vilka dessa antaganden för priser fritt gård i EU används.
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BNP väntas öka under 2013 och ta fart 2014. Återhämtningen väntas få stöd av goda utsikter för 
export i och med en gradvis återhämtning i utländsk efterfrågan. Inhemsk efterfrågan torde också 
öka framöver, till att börja med när effekterna av den långa vintern ebbar ut och sysselsättningen 
åter ökar, framför allt i byggsektorn i Tyskland. Inhemsk efterfrågan torde också främjas, framför 
allt genom effekterna av lägre råvaruprisinflation på real disponibel inkomst samt från den ackom-
moderande penningpolitiken. Framsteg i konsolidering av de offentliga finanserna väntas också på-
verka positivt under 2014. Den svaga inhemska efterfrågan, som beror på ett fortsatt allmänt dåligt 
stämningsläge inom näringslivet och konsumenterna, den svaga utvecklingen på arbetsmarknaden, 
och behoven av skuldnedväxling i den privata sektorn i vissa länder väntas minska gradvis under 
bedömningsperioden.

Återhämtningen väntas överlag bli dämpad mätt med historiska mått. På årsbasis väntas BNP i 
genomsnitt minska med 0,6 procent under 2013. Det återspeglar till stor del negativa överhängs-
effekter från minskningar i BNP i slutet av 2012 och i början av 2013. Under 2014 beräknas den 
ekonomiska aktiviteten öka med 1,1 procent. Detta tillväxtmönster återspeglar ett negativt bidrag 
från inhemsk efterfrågan 2013 och därefter en gradvis återhämtning i kombination med ett positivt 
nettobidrag från utrikeshandeln. 

Utrikeshandeln beräknas uppleva en måttlig återhämtning under 2013 och ta fart under 2014, hu-
vudsakligen hjälpt av en starkare utländsk efterfrågan. Euroområdets andel av exportmarknaden, 
som ökade betydligt mellan 2009 och 2012 p.g.a. förbättrad konkurrenskraft (mätt i form av pri-
serna i euro på export till länder utanför euroområdet jämfört med konkurrenternas exportpriser) 
beräknas minska något under i år beroende på eurons appreciering. Därefter torde exportmarknads-
andelen stabiliseras under resten av bedömningsperioden. 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.

Företagsinvesteringar beräknas fortsätta att vara svaga under en stor del av 2013 beroende på det 
negativa stämningsläget, lågt kapacitetsutnyttjande och svag efterfrågan. De beräknas dock öka från 
och med slutet av 2013 och få stöd av den gradvisa förbättringen i både inhemsk och utländsk efter-
frågan, låga räntor, ett gradvis växande behov av att förnya kapitalstocken efter ett antal år av åter-
hållna investeringar samt förbättrade vinstpåslag. Inte desto mindre kommer behovet av ytterligare 
omstruktureringar av balansräkningarna och ogynnsamma finansieringsvillkor i vissa euroländer 
och vissa sektorer troligen att fortsätta att tynga företagsinvesteringarnas förväntade återhämtning 
under bedömningsperioden om än i mindre omfattning. Bostadsinvesteringarna kommer troligen 
också att fortsätta att minska under 2013 och väntas fortsätta vara svag till 2014. Det torde främst 
bero på ytterligare behov av justeringar på husmarknaderna i vissa länder, svaga ökningar i dispo-
nibel inkomst och fortsatt svag framtidstro. De negativa effekterna av dessa faktorer beräknas vara 
starkare än det faktum att investeringar i bostäder blivit mer attraktiva i vissa länder där bostadsin-
vesteringar stimuleras av historiskt låga bolåneräntor. Offentliga investeringar väntas minska under 
bedömningsperioden på grund av de finanspolitiska åtgärderna som väntas vidtas i flera euroländer.
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Privat konsumtion förväntas vara i stort sett oförändrad under resten av 2013 medan real disponibel 
inkomst stabiliseras. Denna stabilisering återspeglar överlag motverkande effekter av ytterligare 
nedgång i sysselsättningen och minskningar i andra inkomster än löner mot en ökning i real ersätt-
ning per anställd, vilken påverkas positivt av sjunkande inflation. Den privata konsumtionen väntas 
ta viss fart under 2014, understödd av de framsteg som görs i konsolideringen av de offentliga 
finanserna och stigande arbetsinkomster när förhållandena på arbetsmarknaden förbättras. Den of-
fentliga konsumtionen beräknas i stort sett stagnera 2013, till följd av finanspolitiska åtgärder och 
därefter öka lite 2014. 

Importen från länder utanför euroområdet beräknas återhämta sig under 2013 men även framöver 
hämmas av en dämpad efterfrågan. 

Krisen väntas ha påverkat den potentiella tillväxten negativt, även om den exakta omfattningen av 
dessa effekter är mycket osäker. Det är framför allt fortsatt svag sysselsättning och svaga investe-
ringar som tynger den potentiella produktionstillväxten. Baserat på utsikterna för BNP-tillväxten 
beräknas produktionsgapet förbli negativt även om det är svårt att exakt uppskatta hur stort det blir.

pris- oCh kostnadsutsikter

Den totala HIKP-inflationen väntas minska från en genomsnittlig tillväxttakt på runt 2,5 procent 
2012 till 1,4 procent 2013 och 1,3 procent 2014. HIKP-inflationen väntas sjunka kraftigt under 
2013 beroende på att inflationen i energipriser väntas sjunka kraftigt och även, i mindre utsträck-
ning en lägre inflation i livsmedel, från de höga nivåer som rådde under 2012. Den lägre inflations-
takten i energipriser återspeglar delvis nedåtriktade baseffekter beroende på att effekten av tidigare 
oljeprisökningar väntas försvinna samt att oljepriserna torde sjunka gradvis under bedömningspe-
rioden. På liknande vis återspeglar inflationen i livsmedelspriserna inledande nedåtriktade basef-
fekter när effekterna av tidigare prisökningar försvinner, följt av uppåttryck relaterade till antagan-
det att priset på internationella och europeiska livsmedelsråvaror ökar under bedömningsperioden. 

tabell 1 Makroekonomiska bedömningar för euroområdet 

(genomsnittliga årliga procentuella förändringar) 1)

2012 2013 2014

HIKP 2,5 1,4
[1,3 – 1,5]

1,3
[0,7 – 1,9]

BNP -0,5 -0,6
[-1,0 – -0,2]

1,1
[0,0 – 2,2]

Privat konsumtion -1,3 -0,8
[-1,1 – -0,5]

0,6
[0,5 – 1,7]

Offentlig konsumtion -0,4 -0,1
[-0,6 – 0,4]

0,6
[-0,1 – 1,3]

Fasta bruttoinvesteringar -4,2 -2,9
[-4,1 – -1,7]

1,8
[-0,9 – 4,5]

Export (varor och tjänster) 2,9 0,8
[-1,0 – 2,6]

4,1
[0,3 – 7,9]

Import (varor och tjänster) -0,7 -0,7
[-2,5 – 1,1]

3,8
[0,1 – 7,5]

1) Bedömningar för real BNP och dess komponenter avser kalenderjusterade uppgifter. Bedömningarna för import och export inbegriper 
handel inom euroområdet.
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HIKP-inflationen, utom för livsmedel och energi, beräknas lätta något under året, vilket återspeglar 
svag ekonomisk utveckling. Den verkar öka något under 2014, beroende på en måttlig ekonomisk 
återhämtning. Externt pristryck har lättat något de senaste månaderna, beroende på eurons appre-
ciering under 2013 och lägre priser på olja och icke energirelaterade råvaror. Den årliga tillväxten i 
importdeflatorn beräknas således sjunka kraftigt 2013 innan den ökar gradvis mot slutet av bedöm-
ningsperioden när nedåteffekten av eurons tidigare appreciering avtar, priserna på icke energirelate-
rade råvaror ökar och efterfrågan på importvaror ökar. 

När det gäller inhemskt pristryck väntas den årliga tillväxttakten på ersättning per anställd vara i 
stort sett stabil under 2013 och 2014. Med beaktande av den beräknade konsumentprisinflationen 
väntas kompensationen per anställd öka måttligt under bedömningsperioden efter att ha minskat 
2011 och 2012. Enhetsarbetskostnaderna beräknas förbli relativt höga 2013, i stort sett oförändrade 
från 2012, för att sedan sjunka 2014 beroende på en konjunkturmässig ökning av produktiviteten. 
Efter en kraftig nedgång 2012 väntas vinstmarginalerna minska ytterligare något under 2013. Detta 
återspeglar svag inhemsk aktivitet och relativt stora ökningar av enhetsarbetskostnader. Därefter 
väntas lägre enhetsarbetskostnader och gradvist förbättrade ekonomiska villkor bidra till att vinst-
marginalerna åter förbättras. Ökningar av administrativt fastställda priser och indirekta skatter som 
ingår i finanspolitiska konsolideringsplaner beräknas påverka HIKP-inflationen 2013 och 2014 
kraftigt men mindre än 2012. 

JäMförelser Med bedöMningarna från Mars 2013

Jämfört med ECB:s experters makroekonomiska framtidsbedömningar publicerade i månadsrap-
porten från mars 2013 har prognosen för BNP 2013 justerats något nedåt. Detta återspeglar främst 
att de senast utgivna BNP-siffrorna tagits. BNP-prognosen för 2014 har reviderats upp något, vilket 
återspeglar effekterna av lägre räntor och eurons lägre växelkurs. Vad gäller HIKP-inflationen har 
bedömningarna för 2013 reviderats ned. Detta återspeglar framför allt lägre oljepriser i USD, vilket 
bara delvis uppvägs av eurons lägre växelkurs.

tabell 2 Jämförelse med framtidsbedömningarna från mars 2013

(genomsnittlig årlig ändring i procent)

2013 2014

BNP – mars 2013 -0,5
[-0,9 – -0,1]

1,0
[0,0 – 2,0]

BNP – juni 2013 -0,6
[-1,0 – -0,2]

1,1
[0,0 – 2,2]

HIKP – mars 2013 1,6
[1,2 – 2,0]

1,3
[0,6 – 2,0]

HIKP – juni 2013 1,4
[1,3 – 1,5]

1,3
[0,7 – 1,9]
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a) euroområdets HIKP-inflation b) Euroområdets BNP1)

1) Bedömningarna för BNP avser till kalenderjusterade uppgifter.

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 0,3 procent 
och 0,6 procent 2013, vilket är inom intervallet i Eurosystemets bedömningar och jämförs med 
en mittpunkt på -0,6 procent. För 2014 beräknas BNP öka med mellan 0,9 procent och 1,2 pro-
cent, vilket är inom intervallet i Eurosystemets bedömningar och jämförs med en mittpunkt på 
1,1 procent.

Vad gäller inflationen pekar prognoser från andra institutioner på en genomsnittlig årlig HIKP-
inflation på mellan 1,5 procent och 1,7 procent 2013, vilket är något högre än intervallet i 
Eurosystemets bedömningar. HIKP-inflationen väntas i genomsnitt vara mellan 1,2 procent och 
1,6 procent 2014 vilket är inom intervallet i Eurosystemets bedömningar och jämförs med en 
mittpunkt på 1,3 procent.
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0,0
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Jämförelse mellan prognoser för ökningen av real bnp och hikp-inflationen i euroområdet

(genomsnittlig årlig ändring i procent)

Datum för 
offentliggörande

BNP-ökning HIKP-inflation 
2013 2014 2013 2014

IMF April 2013 -0,3 1,1 1,7 1,5
Survey of Professional Forecasters Maj 2013 -0,4 1,0 1,7 1,6
Consensus Economics Forecasts Maj 2013 -0,5 0,9 1,6 1,6
Euro Zone Barometer Maj 2013 -0,4 1,0 1,6 1,6
OECD Maj 2013 -0,6 1,1 1,5 1,2
Europeiska kommissionen Maj 2013 -0,4 1,2 1,6 1,5
Eurosystemets experters framtidsbedömningar Juni 2013 -0,6

[-1,0 – -0,2]
1,1

[0,0 – 2,2]
1,4

[1,3 – 1,5]
1,3 

[0,7 – 1,9]

Källor: Europeiska kommissionens ekonomiska vårprognos 2013, IMF World Economic Outlook april 2013, OECD Economic Outlook 
maj 2013, Consensus Economics Forecasts, MJEconomics och ECBs ”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.
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