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Ledare
Baserat på de regelbundna ekonomiska och 
monetära analyserna beslutade ECB-rådet vid 
sitt sammanträde den 5 september att ECB:s 
styrräntor ska vara oförändrade. Aktuell infor-
mation och analyser har gett ytterligare stöd 
för ECB-rådets tidigare bedömning. Det under-
liggande pristrycket i euroområdet väntas vara 
fortsatt dämpat på medellång sikt. I överens-
stämmelse med detta är penningmängds- och 
särskilt kreditutvecklingen fortsatt dämpad. 
Inflationsförväntningarna för euroområdet är 
alltjämt fast förankrade i linje med målet att hålla 
inflationen under, men nära, 2 procent på medel-
lång sikt. Samtidigt var den reala BNP-tillväxten 
under andra kvartalet positiv efter en nedgång i 
produktionen under sex kvartal i följd, och för-
troendeindikatorerna fram till augusti bekräftar 
förväntningarna om en successiv återhämtning 
i ekonomin från låga nivåer. Penningpolitiken 
är alltjämt inriktad på att vara så ackommo-
derande som utsikterna för prisstabiliteten 
kräver och på att främja stabila förhållanden 
på penningmarknaden. Den stöder därmed en 
successiv återhämtning av den ekonomiska 
 aktiviteten. Den penningpolitiska inriktningen 
kommer att vara fortsatt ackommoderande så 
länge det behövs i linje med den indikation om 
styrräntornas framtida inriktning som gavs i juli. 
ECB-rådet bekräftar att det räknar med att styr-
räntorna kommer att ligga kvar på nuvarande 
eller lägre nivåer under en längre tid. Detta ba-
seras alltjämt på oförändrat dämpade inflations-
utsikter på medellång sikt mot bakgrund av den 
utbredda svagheten i ekonomin och den dämpa-
de monetära utvecklingen. Under den närmaste 
tiden kommer ECB-rådet att noggrant följa alla 
nya uppgifter om den ekonomiska och mone-
tära utvecklingen och bedöma eventuella effek-
ter på utsikterna för prisstabilitet på medellång 
sikt. Läget på penningmarknaden har också på-
verkats av att överskottslikviditeten gradvis har 
minskat. Återbetalningar av finansiering från de 
långfristiga refinansieringstransaktionerna med 
en löptid på tre år speglar ett ökat förtroende på 
finansmarknaden, en något minskad fragmen-
tering på finansmarknaden och den pågående 
skuldreduceringen i bankerna i euroområdet. 
ECB-rådet kommer att särskilt bevaka eventu-
ella konsekvenser av denna utveckling för den 

penningpolitiska inriktningen. När det gäller 
den ekonomiska analysen var BNP-tillväxten 
på kvartalsbasis 0,3 procent under andra kvarta-
let 2013 efter en nedgång i produktionen under 
sex kvartal i följd. Denna ökning speglar delvis 
tillfälliga effekter av väderförhållandena under 
första halvåret. Sedan dess har enkätindikato-
rerna fram till augusti förbättrats ytterligare från 
låga nivåer och bekräftar överlag ECB-rådets 
tidigare förväntningar om en gradvis återhämt-
ning i ekonomin. Under återstoden av året och 
under 2014 väntas en långsam återhämtning av 
produktionen i linje med huvudscenariot, fram-
för allt p.g.a. en gradvis ökning i den inhemska 
efterfrågan understödd av den ackommoderande 
penningpolitiska inriktningen. Dessutom väntas 
den ekonomiska aktiviteten i euroområdet dra 
nytta av en successiv uppgång i den externa ex-
portefterfrågan. De allmänna förbättringarna på 
finansmarknaden sedan förra sommaren verkar 
successivt få genomslag i realekonomin, vil-
ket också gäller framstegen i konsolideringen 
av de offentliga finanserna. Vidare har realin-
komsterna under den senaste tiden gynnats av 
generellt lägre inflation. Men arbetslösheten i 
euroområdet är fortsatt hög och de anpassningar 
av balans räkningarna som krävs i den offentli-
ga och privata sektorn kommer att fortsätta att 
tynga ekonomin. 

Denna bedömning speglas också i ECB:s exper-
ters makroekonomiska framtidsbedömningar för 
euroområdet i september 2013, vilka förutser en 
årlig minskning av BNP med 0,4 procent 2013 
och en ökning med 1,0 procent 2014. Jämfört 
med Eurosystemets experters makroekonomis-
ka framtidsbedömningar i juni 2013 har fram-
tidsbedömningen för 2013 reviderats uppåt med 
0,2 procentenheter, vilket i stort sett speglar 
 nyinkommen statistik. För 2014 har en revide-
ring nedåt med 0,1 procentenhet genomförts.

De risker som omger utsikterna för den ekono-
miska aktiviteten i euroområdet ligger fortfa-
rande på nedåtsidan. Den senaste utvecklingen 
på de globala penning- och finansmarknaderna 
och åtföljande osäkerheter kan potentiellt få 
negativa effekter på ekonomin. Andra nedåt-
risker omfattar högre råvarupriser i samband 
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med nya geopolitiska spänningar, en svagare 
global efterfrågan än väntat och långsam eller 
otillräcklig implementering av strukturreformer 
i euroländerna. 

Enligt Eurostats snabbstatistik var den årliga 
HIKP-inflationen i euroområdet som väntat 
1,3 procent i augusti 2013 jämfört med 1,6 
 procent i juni och juli. På basis av nuvarande 
antaganden om utvecklingen av energipri-
serna och valutakurserna väntas den årliga in-
flationstakten ligga kvar på en låg nivå under 
de närmaste månaderna, särskilt på grund av 
 utvecklingen av energipriserna. I det relevanta 
medellånga perspektivet väntas det under-
liggande pristrycket vara fortsatt dämpat, vilket 
speglar den utbredda svagheten i den samlade 
efterfrågan och den långsamma återhämtning-
en. Inflationsförväntningarna på medellång och 
lång sikt fortsätter att vara fast förankrade i linje 
med prisstabilitet. 

Denna bedömning speglas också i ECB:s exper-
ters makroekonomiska framtidsbedömningar för 
euroområdet i september 2013, vilka förutser en 
årlig HIKP-inflation på 1,5 procent 2013 och 1,3 
procent 2014. Jämfört med Eurosystemets ex-
perters makroekonomiska framtidsbedömningar 
i juni 2013 har bedömningen av inflationstak-
ten 2013 reviderats uppåt med 0,1 procentenhet 
medan bedömningen för 2014 är oförändrad.

Riskerna i utsikterna för prisutvecklingen väntas 
alltjämt vara i stort sett balanserade på medel-
lång sikt. Uppåtriskerna hänger särskilt samman 
med högre råvarupriser liksom även med kraf-
tigare höjningar av administrativt fastställda 
priser och indirekta skatter än väntat, medan 
nedåtriskerna kommer från en svagare ekono-
misk aktivitet än väntat.

I den monetära analysen bekräftar uppgifterna 
för juli att ökningstakten i det underliggande 
breda penningmängdsmåttet (M3) och framför 
allt kredittillväxten var fortsatt dämpad. Den 
årliga M3-tillväxten fortsatte att sjunka till 2,2 
procent i juli från 2,4 procent i juni. Den år-
liga M1-tillväxten var fortsatt stark men sjönk 
till 7,1 procent i juli från 7,5 procent i juni. 

M3-tillväxten backades ännu upp av främst 
 nettokapitalinflödet till euroområdet, medan den 
årliga förändringstakten i utlåningen till den pri-
vata sektorn försvagades ytterligare. Den årliga 
ökningstakten i utlåningen till hushåll, justerad 
för försäljning av lån och värdepapperisering, 
låg kvar på 0,3 procent i juli, dvs. i stort sett 
oförändrad sedan årsskiftet. Den årliga för-
ändringstakten i utlåningen till icke-finansiella 
företag, justerad för försäljning av lån och vär-
depapperisering, var –2,8 procent i juli jämfört 
med –2,3 procent i juni. Den svaga låneutveck-
lingen fortsätter att spegla främst det rådande 
konjunkturläget, ökade kreditrisker och pågåen-
de balansräkningsanpassningar i den finansiella 
och icke-finansiella sektorn. 

Sedan sommaren 2012 har stora framsteg gjorts 
för att förbättra bankernas finansieringssituation 
och framför allt stärka den inhemska inlåningen 
i en rad krisdrabbade länder. För att säkerställa 
att penningpolitiken får ett tillfredsställande ge-
nomslag på finansieringsförhållandena i euro-
länderna är det nödvändigt att fragmenteringen 
av kreditmarknaderna i euroområdet minskar 
ytterligare och att bankernas motståndskraft 
stärks där det behövs. Ytterligare beslutsamma 
åtgärder för att upprätta en bankunion kommer 
att bidra till att uppnå detta mål.

Sammantaget tyder den ekonomiska analysen 
på en fortsatt prisutveckling i linje med pris-
stabilitet på medellång sikt. En avstämning mot 
signalerna från den monetära analysen bekräftar 
denna bild. 

För att ytterligare minska obalanserna och främ-
ja konkurrenskraft, tillväxt och skapande av 
nya arbetstillfällen måste euroländerna fortsätta 
att genomföra de planerade reformerna. Vad 
gäller finanspolitiken bör regeringarna hålla 
fast vid sina ansträngningar att minska under-
skotten och få skuldkvoterna att vända nedåt. 
Budgetkonsolideringen bör vara inriktad på 
tillväxtfrämjande åtgärder med ett medelfristigt 
perspektiv som kombinerar kvalitets- och ef-
fektivitetshöjning inom de offentliga tjänsterna 
med en minimering av beskattningens snedvri-
dande effekt. Inom den ekonomiska politiken 
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underlättar konkurrenskraftshöjande produkt-
marknadsreformer ny företagsbildning, de stö-
der handelsvarusektorn och bidrar till skapande 
av nya arbetstillfällen, medan en hög arbetslös-
het kräver beslutsamma strukturreformer för att 
minska rigiditeterna på arbetsmarknaden och 
öka efterfrågan på arbetskraft.
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den ekonomiSka oCH monetÄra UtveCklingen

1 lÄget i eUroområdetS omvÄrld

Den globala återhämtningen är fortfarande dämpad och varierar i olika regioner. Enkätindikatorer 
verkar ha repat sig även om stämningsläget fortfarande är dämpat, vilket tyder på att världsekono-
min endast återhämtar sig långsamt. I de flesta av de viktigaste utvecklade ekonomierna utanför eu-
roområdet finns det tecken på förbättrade tillväxtutsikter, men ett antal faktorer kommer fortsatt att 
begränsa tillväxten på medellång sikt. I tillväxtekonomierna ser tillväxtutsikterna ut att ha försäm-
rats något, men tillväxten i dessa ekonomier förväntas fortfarande gå om tillväxten i de utvecklade 
ekonomierna och bidra stort till den globala aktiviteten framöver. Världshandeln är fortsatt svag, 
och enkätindikatorer fortsätter att peka mot en dämpad återhämtning. När det gäller konsument
priserna var inflationen i allmänhet stabil i de utvecklade ekonomierna i juli, medan utvecklingen 
har varit mer blandad i tillväxtekonomierna.

2 den monetÄra oCH finanSiella UtveCklingen

2.1 penningmÄngd oCH de monetÄra finanSinStitUtenS kreditgivning

Den årliga tillväxtstakten i det breda penningmängdsaggregatet dämpades ytterligare under an-
dra kvartalet och juli 2013, delvis beroende på baseffekter. Samtidigt kunde tecken på minskande, 
men fortfarande betydande, finansiell fragmentering märkas i euroområdet. Förbättrade finansie-
ringsvillkor för bankerna, fortsatta inflöden av kapital från investerare utanför euroområdet och 
en omplacering av finansiering från utlandet till utsatta länder i euroområdet ledde till minskande 
fragmentering och möjliggjorde betydande minskningar av överskott av centralbankslikviditet. 
Samtidigt har sådana förbättringar på finansmarknaderna och bankfinansiering ännu inte lett till 
en ökning av lån till den ickefinansiella privata sektorn. Samtidigt som utlåningen till hushållen 
verkar har stabiliserats till stor del under andra kvartalet, har utlåningen till ickefinansiella företag 
minskat betydligt mer under andra kvartalet och juli 2013.

2.2 de iCke-finanSiella SektorernaS oCH inStitUtionella inveSterarnaS finanSiella 
inveSteringar

Tillväxten av den ickefinansiella sektorns finansiella investeringar mätt på årsbasis minskade något 
och låg på 2,3 procent under första kvartalet 2013, vilket återspeglar ett fortsatt svagt ekonomiskt 
klimat och minskade inkomstmöjligheter. Den årliga ökningstakten i försäkringsföretags och pen-
sionsfonders finansiella investeringar minskade också och slutade på 3,3 procent första kvartalet. 
Investeringsfonder redovisade ett fortsatt inflöde under andra kvartalet 2013. Detta inflöde var dock 
mindre än de två föregående kvartalen, vilket främst återspeglar ett månadsutflöde i juni som måste 
ses mot bakgrund av den tillfälliga ökade volatiliteten på finansmarknaderna den månaden.
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2.3 penningmarknadSrÄntor

Penningmarknadsräntorna ökade något mellan juni och början av september 2013. Samtidigt ledde 
ECB:s framtidsindikation för perioden till minskat tryck på förväntningarna när det gäller penning-
marknadsräntorna (t.ex. Euriborterminskontrakt) såväl som deras volatilitet. Med undantag för en 
mindre tillfällig ökning i slutet av juli var Eonia fortstatt stabil på låga nivåer, vilket speglar de histo-
riskt låga ECBräntorna och den fortsatt stora överskottslikviditeten i dagslån på penningmarknaden.

2.4 oBligationSmarknaderna

Mellan slutet av maj och den 4 september 2013 ökade avkastningen på AAAklassade långa stats
obligationer i euroområdet med omkring 40 punkter till 2,1 procent. Den allmänna ökningen speg-
lade en spridningseffekt från USA såväl som nya positiva ekonomiska indikatorer för euroområdet. 
I USA ökade långa statsobligationsräntor med omkring 80 punkter för att stanna på 2,9 procent den 
4 september i ett läge med positiva ekonomiska indikatorer och förhöjda förväntningar på kom-
mande avtagande köp av säkerställda obligationer inom ramen för Federal Reserves program för 
kvantitativa lättnader. I euroområdet minskade de flesta skillnaderna i förhållande till avkastningen 
på tyska statsobligationer något.  Osäkerheten kring den framtida utvecklingen på obligationsmark-
naderna i euroområdet, mätt med den implicita volatiliteten, ökade något. Marknadsbaserade indi-
katorer på de långsiktiga inflationsförväntningarna fortsatte att fullt ut överensstämma med pris-
stabilitet.

2.5 aktiemarknader

Mellan slutet av maj och den 4 september 2013 gick aktiekurserna upp med omkring 1 procent 
i euroområdet och i USA. Både i euroområdet och i USA understödde de positiva ekonomiska 
indikatorerna aktiemarknaderna. De motverkades emellertid delvis av förväntningarna på en min-
dre ackommoderande penningpolitisk inriktning, särskilt i USA. I juni sjönk aktiekurserna i bägge 
områdena till följd av osäkerheten på finansmarknaderna, som berodde på förväntade omedelbara 
avtagande köp av säkerställda obligationer inom Federal Reserve. Aktiekurserna i bägge områdena 
ökade i juli till följd av ECBrådets meddelande om framtidsindikation och vissa klargöranden från 
Federal Reserve. De fortsatte att öka i euroområdet under större delen av augusti i ett läge av positi-
va ekonomiska indikatorer. Oron på aktiemarknaderna i euroområdet, mätt som implicit volatilitet, 
ökade något under den granskade perioden.

2.6 iCke-finanSiella företagS finanSieringSflöden oCH finanSiella StÄllning

Mellan april och juli 2013 var euroområdets ickefinansiella företags reala finansieringskostnader 
fortsatt stabila, vilket återspeglade en nedgång av kostnaderna för aktielån och långfristiga banklån 
som uppvägdes av ökade kostnader för marknadsskulder och kortfristiga banklån. När det gäller 
finansiella flöden fortsatte bankernas utlåning till ickefinansiella företag att minska under andra 
kvartalet 2013. Minskningen av lån återspeglar främst svag ekonomisk aktivitet till följd av strama 
kreditvillkor för bankutlåning i delar av euroområdet. Företagens emission av skuldförbindelser var 
fortsatt stark, men har mattats av rejält sedan början av året.
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2.7 HUSHållSSektornS finanSieringSflöden oCH finanSiella StÄllning

Under det andra kvartalet 2013 karakteriserades finansieringsvillkoren för euroområdets hushåll 
av en mindre sänkning av banklåneräntan, särskilt för lån med medellång och lång frist, såväl som 
ihållande kraftig heterogenitet i låneutvecklingen mellan länderna. Den årliga tillväxten av mone-
tära finansinstituts utlåning till hushåll i euroområdet (justerat för försäljning av lån och värdepap-
perisering) har stabiliserats på marginellt positiva nivåer sedan årsskiftet och var 0,3 procent i juli 
2013. De senaste uppgifterna forsätter alltså att peka på en dämpad utveckling i hushållens lånta-
gande, delvis som återspegling av behovet av att hushållen minskar sina skulder i ett antal länder. 
Hushållens skulder i förhållande till disponibel bruttoinkomst beräknas ha ökat ytterligare något 
under andra kvartalet när inkomsterna stannade upp och skuldsättningen ökade något. Samtidigt var 
hushållens räntebetalningar i stort sett oförändrade.

3 priSer oCH koStnader

Enligt Eurostats snabbstatistik gick den årliga ökningstakten i HIKPinflationen i augusti 2013 ned 
till 1,3 procent, jämfört med 1,6 procent i juli. På basis av nuvarande antaganden om utvecklingen 
av energipriserna och valutakurserna väntas den årliga inflationstakten ligga kvar på en låg nivå 
under de närmaste månaderna, särskilt på grund av energipriserna. I det relevanta medellånga per-
spektivet väntas det underliggande pristrycket vara fortsatt dämpat, vilket speglar den utbredda 
svagheten i den samlade efterfrågan och den långsamma återhämtningen. Inflationsförväntningarna 
på medellång och lång sikt fortsätter att vara fast förankrade i linje med prisstabilitet.

Denna bedömning speglas också i ECB:s experters makroekonomiska framtidsbedömningar för 
euroområdet i september 2013, vilka förutser en årlig HIKPinflation på 1,5 procent 2013 och 1,3 
procent 2014. Jämfört med Eurosystemets experters makroekonomiska framtidsbedömningar i juni 
2013 har bedömningen av inflationstakten 2013 reviderats uppåt med 0,1 procentenhet medan be-
dömningen för 2014 är oförändrad. Riskerna i utsikterna för prisutvecklingen förväntas fortsätta 
vara i stort sett balanserade på medellång sikt.

4 prodUktion, efterfrågan, förHållanden på arBetSmarknaden

Efter en nedgång i produktionen under sex kvartal i följd var den reala BNPtillväxten i euroom-
rådet på kvartalsbasis 0,3 procent under andra kvartalet 2013. Denna ökning speglar delvis tillfäl-
liga effekter av väderförhållandena under första halvåret. Sedan dess har enkätindikatorerna fram 
till augusti stigit ytterligare från låga nivåer och bekräftar överlag de tidigare förväntningarna om 
en successiv återhämtning i ekonomin. Under återstoden av året och under 2014 väntas en lång-
sam återhämtning av produktionen i linje med huvudscenariot, framför allt p.g.a. en gradvis ökning 
i den inhemska efterfrågan understödd av den ackommoderande penningpolitiska inriktningen. 
Dessutom väntas den ekonomiska aktiviteten i euroområdet dra nytta av en successiv uppgång i den 
externa exportefterfrågan. De allmänna förbättringarna på finansmarknaden sedan förra sommaren 
verkar successivt få genomslag i realekonomin, vilket också gäller framstegen i konsolideringen av 
de offentliga finanserna. Vidare har realinkomsterna under den senaste tiden gynnats av generellt 
lägre inflation. Men arbetslösheten i euroområdet är fortsatt hög och de anpassningar av balansräk-
ningarna som krävs i den offentliga och privata sektorn kommer att fortsätta att tynga ekonomin.
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Denna bedömning speglas också i ECB:s experters makroekonomiska framtidsbedömningar för 
euro området i september 2013, vilka förutser en årlig minskning av BNP med 0,4 procent 2013 och 
en ökning med 1,0 procent 2014. Jämfört med Eurosystemets experters makroekonomiska fram-
tidsbedömningar i juni 2013 har framtidsbedömningen för 2013 reviderats uppåt med 0,2 procent-
enheter, vilket i stort sett speglar nyinkommen statistik. För 2014 har en revidering nedåt med 0,1 
procentenhet genomförts. De risker som omger utsikterna för den ekonomiska aktiviteten i euro
området ligger fortfarande på nedåtsidan.

5 UtveCklingen av de offentliga finanSerna

Enligt den senaste statistiken över de offentliga finanserna i euroområdet avstannade den nedåtgå-
ende trenden i euroområdets budgetunderskott i förhållande till BNP sedan mitten av 2010 under 
första kvartalet 2013, medan den offentliga sektorns skuldkvot i förhållande till BNP ökade något. 
I juni 2013 beslutade Ekofinrådet att bevilja ett antal länder förlängda tidsfrister för att rätta till 
sina alltför stora underskott. För de flesta av dessa länder förlängdes fristerna med mer än ett år. En 
målmedveten konsolidering av de offentliga finanserna behövs för att de offentliga finanserna ska 
komma på rätt köl igen. Genomförandet av ”tvåpaketsförordningarna”, i vilka Europeiska kom-
missionen kommer att granska utkasten till budgetplaner, kommer att bli ett viktigt verktyg för att 
förbättra övervakningen av de offentliga finanserna ytterligare.
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ECB:s experter har gjort framtidsbedömningar för den makroekonomiska utvecklingen i 
euroområdet baserade på de uppgifter som fanns tillgängliga per den 23 augusti 2013.1 BNP väntas 
minska med 0,4 procent 2013 och öka med 1,0 procent 2014. HIKP-inflationen väntas i genomsnitt 
ligga på 1,5 procent 2013 och 1,3 procent 2014.

ruta l

Tekniska antaganden om räntor, växelkurser, råvarupriser och finanspolitik

De tekniska antagandena om räntor och råvarupriser baseras på marknadsförväntningar med 
stoppdatum den 15 augusti 2013. 

Antagandet om korta räntor är av rent teknisk art. De korta räntorna mäts i tremånaders 
Euribor, med marknadsförväntningar härledda från terminsräntor. Beräkningsmetoden ger en 
genomsnittsnivå på de korta räntorna på 0,2 procent under 2013 och 0,5 procent under 2014. 
Marknadsförväntningarna för räntan på de nominella tioåriga statsobligationerna i euroområdet 
tyder på en genomsnittlig nivå på 3,0 procent under 2013 och 3,5 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 euroområdets icke-finansiella privata 
sektor bottna under andra halvåret 2013 och därefter gradvis öka. Kreditförhållandena i euroom-
rådet väntas ha en negativ effekt på den ekonomiska tillväxten 2013 och vara mer neutrala 2014. 

När det gäller råvarupriser antas, baserat på futuresmarknaderna under den tvåveckorsperiod som 
slutade på stoppdatumet, att det årliga genomsnittet för priserna på Brentråolja ligga på 107,8 
USD per fat 2013 och på 102,8 USD per fat 2014. Priserna i USD2  på icke-energirelaterad e rå-
varor väntas öka med 5,4 procent 2013 och med 0,1 procent 2014. 

De bilaterala växelkurserna förväntas under bedömningsperioden ligga kvar på de genomsnitts-
nivåer som rådde under tvåveckorsperioden fram till stoppdatumet. Detta ger en genomsnittlig 
USD/EUR-växelkurs på 1,32 för 2013 och 1,33 för 2014, dvs. en uppgång från 1,29 USD under 
2012. Eurons effektiva växelkurs antas stiga med 3,6 procent 2013 och med 0,7 procent 2014.

Antagandena om finanspolitiken grundar sig på de nationella budgetplanerna i de enskilda euro-
länderna som var tillgängliga den 23 augusti 2013. De inkluderar alla politiska åtgärder som har 
godkänts av nationella parlament eller som specificerats i detalj av regeringarna och som sanno-
likt kommer att gå igenom lagberedningsprocessen. 

2 Antaganden om olje- och livsmedelspriser baseras på terminspriser t.o.m. slutet av bedömningsperioden. För andra råvaror antas priserna 
följa terminspriserna till andra kvartalet 2014 och därefter utvecklas i linje med den globala ekonomiska aktiviteten.

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. Intervallen beräknas utifrån skillnaden mellan 
faktiska utfall och tidigare bedömningar som gjorts under ett antal år. Bredden på intervallen är två gånger genomsnittet av det absoluta 
värdet på dessa skillnader. Metoden som används, med korrektion för exceptionella händelser, beskrivs i ”New procedure for constructing 
ECB staff projection ranges”, ECB, december 2009, publicerad på ECB:s webbplats.
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Framtidsbedömningar för omvärlden

Den globala BNP-tillväxten (exkl. euroområdet), beräknas öka gradvis under bedömningspe-
rioden, från 3,4 procent 2013, till 4,0 procent 2014. I stort sett i linje med de bedömningar som 
publicerades i juniutgåvan av månadsrapporten tog tillväxten fart i utvecklade ekonomier under 
första halvåret 2013. Däremot har tillväxten i tillväxtekonomierna blivit något svagare p.g.a. 
svagare inhemsk efterfrågan och lägre råvarupriser (vilket berör råvaruexportörer) och svag 
utländsk efterfrågan har dämpat exporten. På kort sikt pekar indikatorer på stämningsläget på 
fortsatt dämpad global aktivitet. En viss åtstramning av finansieringsvillkoren sedan de förra 
bedömningarna, vilket delvis återspeglar en reviderad marknadsbedömning av USA:s framtida 
monetära stimulans, tynger också ned tillväxtutsikterna på kort sikt, särskilt i några tillväxteko-
nomier. På längre sikt väntas en gradvis återhämtning. Justeringar i den privata sektorns ba-
lansräkningar, som går framåt men inte är slutförd, och budgetkonsolidering kommer att dämpa 
tillväxten i utvecklade ekonomier. Den uppåtgående trenden i vissa större tillväxtekonomier, sär-
skilt Kina, väntas också vara dämpad när strukturella faktorer begränsar aktiviteten. Efterfrågan 
från euroområdets huvudsakliga handelspartner ökar i en långsammare takt än i resten av värl-
den, vilket gör att den utländska efterfrågan i euroområdet är något svagare och väntas öka med 
2,9 procent 2013 och ta fart till 5,0 procent 2014.

Bedömningarna för BNP-förändringar

BNP ökade med 0,3 procent under andra kvartalet efter sex kvartal i rad med nedgång. Inhemsk 
efterfrågan och nettohandel bidrog positivt till BNP-tillväxten under andra kvartalet medan bi-
draget från lagerförändringar var något negativt. Den relativt starka ökningen av aktiviteten un-
der andra kvartalet förklaras till viss del av tillfälliga, mest väderrelaterade, effekter. 

Allt eftersom dessa tillfälliga faktorer försvinner väntas BNP-tillväxten vara lägre, men positiv, 
tredje kvartalet 2013. Om man bortser från dessa tillfälliga faktorer kommer aktiviteten under 
hela bedömningsperioden att stödjas av den positiva effekten av en gradvis ökning av utländsk 
exportefterfrågan. På kort sikt kommer inhemsk efterfrågan att gynnas av en nedgång i råvaru-
prisinflationen vilket bör stödja realinkomsterna. Dessutom stärktes den ackommoderande pen-
ningpolitiken ytterligare av ECB-rådets senaste indikationer om framtiden och förbättrat förtro-
ende i ett läge med minskande osäkerhet väntas stärka inhemsk efterfrågan. På längre sikt väntas 
inhemsk efterfrågan också gynnas av en mindre restriktiv finanspolitik och mindre begräns-
ningar av kredittillgången. De negativa effekterna på den inhemska efterfrågan beroende på den 
begränsade utvecklingen på arbetsmarknaden och behovet av att minska skuldsättningen i visa 
länder väntas bara gradvis minska under bedömningsperioden. Sammantaget väntas återhämt-
ningen vara dämpad, historiskt sett, vilket resulterar i att produktionsgapet förblir negativt. BNP 
väntas gå ned med 0,4 procent, i genomsnitt på årsbasis 2013, vilket i stort sett återspeglar en 
negativ överhängseffekt, innan den ökar med 1,0 procent 2014. Detta tillväxtmönster återspeglar 
ett stadigt ökande bidrag från inhemsk efterfrågan i kombination med positiva, men minskande, 
bidrag från nettohandeln.

Om man ser på efterfrågekomponenten mer i detalj väntas exporten till omvärlden vara måttlig 
under resten av 2013 och öka takten något 2014, vilket huvudsakligen återspeglar den ganska 
gradvisa förstärkningen av utländsk efterfrågan i euroområdet. Företagsinvesteringarna väntas 
ta fart under senare delen av 2013 och framåt. Den gradvisa förstärkningen av inhemsk och ut-
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ländsk efterfrågan, de mycket låga räntorna, behovet av att ersätta kapitalstocken efter flera år 
av dämpad investeringstakt, mindre restriktiv kreditgivning och förbättrade vinstmarginaler när 
ekonomin återhämtar sig väntas understödja företagsinvesteringarna. Kombinationen av nega-
tiva effekter av lågt kapacitetsutnyttjande, behovet att ytterligare omstrukturering av företagens 
balansräkningar och negativa kreditvillkor i några euroländer och sektorer väntas dock endast 
gradvis försvinna. Bostadsinvesteringar väntas förbli svaga detta år och nästa, främst p.g.a. ett 
ytterligare behov av justeringar på bostadsmarknaden i en del länder, svag tillväxt i disponibel 
inkomst och förväntningar på ytterligare prisfall på bostäder. De negativa effekterna av dessa 
faktorer beräknas vara starkare än det faktum att investeringar i bostäder blivit mer attraktiva 
i vissa länder där bostadsinvesteringar stimuleras av historiskt låga bolåneräntor och stigande 
huspriser. Offentliga investeringar väntas vara fortsatt låga under bedömningsperioden på grund 
av de förväntade finanspolitiska åtgärderna i flera euroländer.

Den privata konsumtionen väntas vara måttlig under resten av året i samband med att den dis-
ponibla inkomsten i stort sett ligger kvar på samma nivå och en i huvudsak oförändrad sparkvot. 
Privatkonsumtionen väntas ta fart 2014 med stöd av minskande negativa effekter av budget-
konsolideringar och en uppgång i arbetsinkomster när läget på arbetsmarknaden förbättras, trots 
en liten uppgång i sparkvoten. Andelen hushåll som väntas öka sin sparkvot mot bakgrund av 
ökande disponibel inkomst och behovet av skuldminskning förväntas mer än väga upp andelen 
hushåll som minskar sin sparkvot i ett läge med minskande disponibel inkomst och låg avkast-
ning på sparandet. Den offentliga 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 bedömningsperioden 
men även framöver hämmas av dämpad efterfrågan. Överskottet i bytesbalansen väntas öka 
2013 och 2014.

tabell a Makroekonomiska bedömningar för euroområdet 

(genomsnittliga årliga procentuella förändringar) 1), 2)

2012 2013 2014

HIKP 2,5 1,5
[1,4 – 1,6]

1,3
[0,7 – 1,9]

BNP -0,6 -0,4
[-0,6 – -0,2]

1,0
[0,0 – 2,0]

Privat konsumtion -1,4 -0,7
[-0,9 – -0,5]

0,7
[-0,2 – 1,6]

Offentlig konsumtion -0,5 -0,1
[-0,6 – 0,4]

0,6
[0,0 – 1,2]

Fasta bruttoinvesteringar -4,0 -3,6
[-4,4 – -2,8]

1,8
[-0,7 – 4,3]

Export (varor och tjänster) 2,7 0,9
[-0,4 – 2,2]

3,6
[0,1 – 7,1]

Import (varor och tjänster) -0,9 -0,6
[-1,9 – 0,7]

3,8
[0,3 – 7,3]

1) Bedömningarna för BNP och dess komponenter avser kalenderjusterade uppgifter. Bedömningarna för import och export inbegriper 
handel inom euroområdet. 
2) Lettland ingår i bedömningarna för 2014. De årliga procentuella förändringarna för 2014 baseras på euroområdets sammansättning i 
vilken Lettland ingår redan 2013.
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Pris- och kostnadsutsikter

HIKP-inflationen, som enligt Eurostats snabbstatistik, var 1,3 procent i augusti 2013 väntas nå 
ett genomsnitt på 1,5 procent 2013 och 1,3 procent 2014. HIKP-inflationen minskade markant 
under första halvåret 2013 p.g.a. en stor nedgång i energiprisinflationen från höga nivåer 2012. 
Nedgången i energiprisinflationen återspeglade i sin tur nedgången i oljepriserna och eurons 
appreciering under det senaste året, samt en negative baseffekt p.g.a. att effekten av tidigare 
oljeprisökningar minskade. På sikt väntas energipriserna gå ned något under bedömningsperi-
oden vilket återspeglar den förväntade utvecklingen av oljepriserna. Under bedömningsperio-
den väntas bidraget från energikomponenten till HIKP-inflationen vara försumbar och därmed 
betydligt lägre än det historiska genomsnitten, vilket i viss mån förklarar den måttliga HIKP-
inflationen. Inflationen i livsmedelspriserna var i stor sett oförändrad under första halvåret 2013 
trots ovanlig a uppgångar i priserna på obearbetade livsmedel. På längre sikt väntas inflationen i 
livsmedelspriserna gå ned något p.g.a. nedåtriktade baseffekter och den väntade inledningsvisa 
nedgången i internationella och europeiska priser på livsmedelsråvaror. HIKP-inflationen, utom 
för livsmedel och energi, lättade något under första halvåret 2013, vilket återspeglar en svag 
ekonomisk utveckling. Den väntas gå upp något 2014, vilket återspeglar den måttliga konjunk-
turuppgången och ökande externt pristryck.

Makroekonomiska bedömningar

(genomsnittlig årlig ändring i procent)

a) Euroområdets HIKP-inflation b) Euroområdets BNP 1)

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
2012 2013 2014

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0
2012 2013 2014

1) Bedömningarna för BNP avser till kalenderjusterade uppgifter.

Mer detaljerat minskade det externa pristrycket under första halvåret 2013 p.g.a. eurons appre-
ciering i effektiva termer och nedgången i oljepriserna och råvarupriserna utom olja, vilket ledde 
till en nedgång i importdeflatorn. Den senare väntas dock öka gradvis 2014 när den negativa ef-
fekten av eurons tidigare appreciering mattas av, priserna på icke-energirelaterade råvaror väntas 
öka och importefterfrågan tar fart. När det gäller inhemskt pristryck väntas den årliga tillväxten 
i ersättningen per anställd förbli dämpad under 2013 och 2014 på grund av den svaga arbets-
marknaden. Med hänsyn till den väntade skarpa nedgången i konsumentprisinflationen under 
året väntas tillväxten i real ersättning per anställd öka 2013 och fortsätta att återhämta sig mått-
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ligt under bedömningsperioden efter att ha gått ned 2011 och 2012. Den årliga tillväxttakten 
för real ersättning per anställd väntas ligga kvar väl under den för produktiviteten 2014, vilket 
återspeglar den svaga arbetsmarknaden. Enhetsarbetskraftskostnaden beräknas tappa fart 2013 
och 2014 när en cyklisk ökning av produktionsökningen mer än väger upp den lilla uppgången 
i ökningen av ersättningen per anställd. Efter en stark nedgång 2012 väntas vinstmarginalerna 
(beräknat som kvoten mellan BNP-deflatorn till faktorkostnader och enhetsarbetskostnaderna) 
stagnera 2012 vilket återspeglar svagheten i den inhemska aktiviteten. Därefter väntas lägre en-
hetsarbetskostnader och gradvist förbättrade ekonomiska villkor bidra till att vinstmarginalerna 
åter förbättras. Höjningar av administrativt fastställda priser och indirekta skatter som ingår i 
de finanspolitiska konsolideringsplanerna beräknas avsevärt påverka HIKP-inflationen 2013 och 
2014 men något mindre än 2012.

Jämförelse med Eurosystemets experters bedömningar från juni 2013 

Jämfört med de makroekonomiska framtidsbedömningarna av Eurosystemets experter som pu-
blicerades i juni 2013 i månadsrapporten har bedömningen för BNP-tillväxt reviderats uppåt 
med 0,2 procentenheter, baserat främst på nya data. Bedömningarna för 2014 har reviderats ned 
med 0,1 procentenhet vilket återspeglar effekten av lägre utländsk efterfrågan, eurons starkare 
växelkurs och högre räntor. Bedömningen för HIKP-inflationen har reviderats upp med 0,1 pro-
centenhet för 2013, vilket återspeglar högre än väntade livsmedelsprier och högre antaganden för 
oljepriset. Bedömningen för inflationen 2014 förblir oförändrad. 

tabell b Jämförelse med framtidsbedömningarna från juni 2013

(genomsnittlig årlig ändring i procent)

2013 2014

BNP – juni 2013 -0,6
[-1,0 – -0,2]

1,1
[0,0 – 2,2]

Real BNP – september 2013 -0,4
[-0,6 – -0,2]

1,0
[0,0 – 2,0]

HIKP – juni 2013 1,4
[1,3 – 1,5]

1,3
[0,7 – 1,9]

HIKP – september 2013 1,5
[1,4 – 1,6]

1,3
[0,7 – 1,9]

Jämförelse med prognoser av andra institutioner 

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

Intervallen för de aktuella prognoserna från andra organisationer och institutioner för BNP-
tillväxt i euroområdet både 2013 och 2014 ligger inom osäkerhetsintervallet för ECB-experternas 
framtidsbedömningar och nära mittpunkten av de senare. När det gäller inflationen är intervallen 
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i prognoserna från andra organisationer och institutioner för HIKP-inflationen 2013 något högre 
än osäkerhetsintervallet i framtidsbedömningarna av ECB:s experter och även högre än deras 
mittpunkt. För 2014 är intervallen för HIKP-inflationen i prognoserna från andra institutioner 
inom intervallet för framtidsbedömningarna av ECB:s experter och nära dess mittpunkt. 

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

(genomsnittlig årlig ändring i procent)

Datum för 
offentliggörande

BNP-ökning HIKP-inflation 
2013 2014 2013 2014

OECD Maj 2013 -0,6 1,1 1,5 1,2
Europeiska kommissionen Maj 2013 -0,4 1,2 1,6 1,5
IMF Juli 2013 -0,6 0,9 1,7 1,5
Survey of Professional Forecasters Augusti 2013 -0,6 0,9 1,5 1,5
Consensus Economics Forecasts Augusti 2013 -0,6 0,9 1,5 1,5
Euro Zone Barometer Augusti 2013 -0,6 0,9 1,5 1,5
Framtidsbedömningar av ECB:s experter September 2013 -0,4

[-0,6 – -0,2]
1,0

[0,0 – 2,0]
1,5

[1,4 – 1,6]
1,3 

[0,7 – 1,9]

Källor: Europeiska kommissionens vårprognos, våren 2013, IMF World Economic Outlook Update, July 2013, för real BNP-tillväxt 
och World Economic Outlook, April 2013, för inflation; OECD Economic Outlook, May 2013; Consensus Economics Forecasts; 
MJEconomics; and the ECB’s Survey of Professional Forecasters. 
Anm. Både framtidsbedömningarna av ECB-experter och prognoserna från OECD avser tillväxtsiffror på årsbasis som är kalenderjusterade 
medan Europeiska kommissionen och IMF rapporterar tillväxtsiffror på årsbasis som inte är kalenderjusterade. Andra prognoser anger 
inte om deras uppgifter är kalenderjusterade eller ej.
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