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Den ekonomiska och monetära
utvecklingen
Översikt
ECB-rådet behåller en stadig penningpolitisk inriktning och genomför resolut alla sina penningpolitiska beslut. Avsikten är att köpen inom ramen för det utökade programmet för köp av tillgångar (APP) på 60 miljarder euro per månad ska pågå till slutet av september 2016 och i varje fall
tills ECB-rådet ser en varaktig justering av inflationsbanan som överensstämmer med dess mål att
inflationen ska ligga under, men nära, 2 % på medellång sikt. ECB-rådet kommer i sin bedömning
att följa sin penningpolitiska strategi och lägga vikten på inflationstrender och därvid se bortom
fluktuationer i uppmätt inflation i någondera riktning, om sådana bedöms vara övergående och inte
påverka prisstabiliteten på medellång sikt.
Programmen för köp av tillgångar fortlöper väl och positiva effekter kan ses. De penning
politiska åtgärderna har bidragit till breda lättnader av finansiella villkor, vilka fortfarande är
mycket ackommoderande. Inflationsförväntningarna har återhämtat sig från de låga nivåerna
i mitten av januari och lånevillkoren för hushåll och företag har fortsatt att utvecklas gynnsamt.
Effekterna av dessa åtgärder får nu genomslag i ekonomin och kommer att bidra till en ytterligare
förbättring av de ekonomiska utsikterna.
I ett läge med mycket låga räntor har penning- och lånetillväxt fortsatt att återhämta sig.
Monetära indikationer har stärkts ytterligare och kreditdynamiken, även om den fortfarande är
dämpad, har förbättrats ytterligare, vilket delvis är frukten av det utökade APP-programmet. I april
fortsatte nedgången i långivningen till icke-finansiella företag att stanna upp och tillväxten i lån till
hushållen ökade något. Denna utveckling har underbyggts av en betydande nedgång i bankernas
låneräntor i stora delar av euroområdet sedan sommaren 2014, liksom av tecken på förbättringar
både i utbudet av och tillgången på banklån. Sammantaget bekräftar den senaste utvecklingen att
ECB:s penningpolitiska åtgärder bidrar till att återställa den monetära transmissionsmekanismens
korrekta funktionssätt och till lättnader i lånevillkor. Enkätundersökningen om bankutlåning i euroområdet i april 2015 visar att mindre stränga lånevillkor fortsätter att stödja en ytterligare återhämtning i lånetillväxten, särskilt för företag. Dessutom har ökad konkurrens mellan bankerna bidragit
till lättnader i kreditvillkor under det första kvartalet 2015, vilket går hand i hand med en uppgång i
företagens efterfrågan på lån. Dessutom bekräftar enkäten om tillgång till finansiering för små och
medelstora företag i euroområdet (SAFE) att förbättringen i kreditmarknadsvillkor inte bara gäller
stora företag utan också små och medelstora företag.
Ett antal faktorer stöder den gradvisa återhämtningen i den ekonomiska aktiviteten och
arbetsmarknaden i euroområdet. Real BNP ökade med 0,4 % på kvartalsbasis första kvartalet
2015, efter en ökning på 0,3 % under fjärde kvartalet 2014. Uppgifterna visar på att den ekonomiska återhämtningen har breddats, vilket kan hänföras till flera faktorer. ECB:s penningpolitiska åtgärder bidrar till betydande lättnader i de allmänna finansiella villkoren och underlättar tillgången till krediter, för små och medelstora företag liksom för större företag. De framsteg som
gjorts med finanspolitisk konsolidering och strukturreformer har fått gynnsamma effekter på den
ekonomiska tillväxten. Dessutom stärker de låga oljepriserna de reala disponibla inkomsterna och
företagens lönsamhet, vilket stöder privat konsumtion och investeringar, samtidigt som en försvagad euroväxelkurs har hjälpt exporten. I takt med breddningen av återhämtningen har euroområdets arbetsmarknad fortsatt att förbättras något, vilket speglas i en gradvis minskande arbetslöshet.
Arbetslösheten är dock fortfarande hög i euroområdet som helhet liksom i många enskilda länder.
Framöver väntas återhämtningen att breddas ytterligare. Den privata konsumtionen har hittills varit den viktigaste faktorn för den förbättrade tillväxten och bör fortsatt gynnas av ökande
lönetillväxt tack vare stigande sysselsättning och av energiprisfallets positiva effekter på de reala
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disponibla inkomsterna. Under 2015 förväntas dessutom företagsinvesteringarna att bli en viktigare
drivkraft för återhämtningen, med stöd av stärkt inhemsk och utländsk efterfrågan, behovet av att
modernisera och återuppbygga en åldrande kapitalstock, den ackommoderande penningpolitiska
inriktningen och högre bruttorörelseresultat. Dessutom bör exporttillväxten gynnas av den förväntade förstärkningen av den globala ekonomiska återhämtningen. Samtidigt kommer de nödvändiga balansräkningsjusteringarna i ett antal sektorer och den långsamma takten i genomförandet av
strukturreformer sannolikt att dämpa uppgången i aktiviteten.
Eurosystemets experter förutser i sina makroekonomiska framtidsbedömningar för euro
området1 i juni 2015 en årlig ökning av BNP med 1,5 % 2015, 1,9 % 2016 och 2,0 % 2017.
Jämfört med de makroekonomiska framtidsbedömningarna av ECB:s experter i mars 2015 ligger
bedömningarna av real BNP-tillväxt stort sett kvar på samma nivå under bedömningsperioden.
Enligt ECB-rådets bedömning har riskerna för utsikterna för aktiviteten – även om nedåtriskerna
fortfarande överväger – blivit mer balanserade på grund av dess penningpolitiska beslut och utvecklingen för oljepriser och växelkurser.
Den totala inflationen förefaller ha nått sin botten i början av året, då de nedåtriktade effekterna från tidigare energiprisfall avtagit. Enligt Eurostats snabbstatistik var den årliga HIKPinflationen 0,3 % i maj 2015, en uppgång från 0,0 % i april och bottennoteringen -0,6 % i januari.
Uppgången beror i huvudsak på ett mindre negativt bidrag från energikomponenten, vilket i sin tur
speglar en viss återhämtning av oljepriserna i USD som förstärks av eurons fortsatta depreciering.
Inflationen bedöms att öka senare i år och att öka ytterligare 2016 och 2017. Mot slutet av
detta år beräknas förändringstakten i energikomponenten att pressas uppåt av baseffekter som är
förknippade med oljeprisfallet i slutet av 2014. Dessutom kommer den svagare växelkursen för
euron att innebära ett uppåtriktat tryck på inflationen. Det inhemska pristrycket torde också stärkas
på grund av den förväntande krympningen av produktionsgapet som leder till högre lönetillväxt och
ökade vinstmarginaler.
Eurosystemets experter förutser i sina makroekonomiska framtidsbedömningarna i juni 2015
en årlig HIKP-inflation i euroområdet på 0,3 % 2015, 1,5 % 2016 och 1,8 % 2017. Jämfört med
ECB:s experters makroekonomiska framtidsbedömningar från mars 2015 har inflationsbedömningarna reviderats uppåt för 2015 och förblir oförändrade för 2016 och 2017. Framtidsbedömningarna
är avhängiga av att ECB:s penningpolitiska åtgärder genomförs fullt ut. ECB-rådet fortsätter att
noggrant följa riskerna mot utsikterna för prisutvecklingen på medellång sikt. I detta läge kommer
ECB-rådet särskilt att fokusera på genomslaget av sina penningpolitiska åtgärder liksom den geopolitiska utvecklingen samt växelkurs- och energiprisutvecklingen.
Baserat på de regelbundna ekonomiska och monetära analyserna, och i linje med framtidsindikationerna, beslutade ECB-rådet vid sitt möte den 3 juni 2015 att styrräntorna skulle vara
oförändrade. Enligt ECB-rådets bedömning behöver man hålla fast vid en stadig penningpolitisk
kurs. Om samtliga penningpolitiska åtgärder genomförs kommer det att ge det stöd ekonomin i
euroområdet behöver och föra tillbaka inflationen mot nivåer som ligger under, men nära, 2 % på
medellång sikt.
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Se artikeln “Makroekonomiska framtidsbedömningar för euroområdet av eurosystemets experter, juni 2015”, som publicerades på ECB:s
webbplats den 3 juni 2015.
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