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Ledare

Baserat på de regelbundna ekonomiska och mo-
netära analyserna beslutade ECB-rådet vid sitt 
sammanträde den 9 juni 2011 att styrräntorna 
ska vara oförändrade. De uppgifter som blivit 
tillgängliga efter mötet den 5 maj 2011 bekräf-
tar ett fortsatt uppåttryck på inflationen överlag, 
främst på grund av energi- och råvarupriserna. 
Ökningstakten i den underliggande monetära 
expansionen återhämtar sig gradvis. Den mone-
tära likviditeten är fortsatt riklig, vilket kan bi-
dra till att pristrycket i euroområdet realiseras. 
Vidare bekräftar de senaste ekonomiska uppgif-
terna att den underliggande utvecklingen i den 
ekonomiska aktiviteten i euroområdet är positiv, 
medan osäkerheten fortfarande är stor. Överlag 
är den penningpolitiska inriktningen alltjämt 
ackommoderande och bidrar till den ekono-
miska aktiviteten. På det hela taget är hoten mot 
prisstabiliteten på uppåtsidan. Följaktligen krävs 
stor vaksamhet. Baserat på sin bedömning kom-
mer ECB-rådet att handla beslutsamt och i rätt 
tid. Det kommer att göra allt som behövs för att 
den senaste prisutvecklingen inte ska ge upphov 
till ett brett baserat inflationstryck. ECB-rådet är 
fortsatt fast beslutet att hålla inflationsförvänt-
ningarna i euroområdet fast förankrade i linje 
med målet att hålla inflationen under, men nära, 
2 procent på medellång sikt. Detta är en förut-
sättning för att penningpolitiken även framdeles 
ska kunna främja tillväxt och skapandet av nya 
arbetstillfällen i euroområdet. 

ECB-rådet beslutade vid sitt möte den 9 juni 
också att fortsätta genomföra huvudsakliga re-
finansieringstransaktioner i form av fastränte-
anbud med full tilldelning så länge det behövs, 
åtminstone tills den nionde uppfyllandeperio-
den 2011 löper ut den 11 oktober 2011. Detta 
förfarande kommer också att tillämpas på 
Eurosystemets särskilda refinansieringstrans-
aktioner med en löptid på en uppfyllandepe-
riod, vilka kommer att fortsätta att genomföras 
så länge det behövs, åtminstone fram till slutet 
av tredje kvartalet 2011. Den fasta räntan på de 
särskilda refinansieringstransaktionerna är den-
samma som den aktuella räntan på de huvudsak-
liga refinansieringstransaktionerna. ECB-rådet 

beslutade vidare att genomföra de långfristiga 
refinansieringstransaktionerna med en löptid på 
tre månader som tilldelas den 27 juli, 31 augusti 
och 28 september 2011 som fastränteanbud med 
full tilldelning. Räntorna på dessa transaktioner 
är den genomsnittliga räntan på de huvudsak-
liga refinansieringstransaktionerna och de gäller 
över hela löptiden för respektive långfristig refi-
nansieringstransaktion.

Såsom konstaterats vid tidigare tillfällen kom-
mer likviditetstillförseln och tilldelningsme-
toderna för refinansieringstransaktionerna att 
justeras vid behov, med beaktande av att alla 
extraordinära åtgärder som vidtagits under pe-
rioden med akuta spänningar på finansmarkna-
derna till sin uppläggning är tillfälliga. 

Vad gäller den ekonomiska analysen var ök-
ningen av BNP i fasta priser i euroområdet 0,8 
procent på kvartalsbasis under första kvartalet 
2011 efter en BNP-ökning på 0,3 procent un-
der fjärde kvartalet 2010. Färska statistik- och 
enkätuppgifter pekar på en fortsatt ökning av 
den ekonomiska aktiviteten i euroområdet un-
der andra kvartalet i år, om än i långsammare 
takt. Denna avmattning speglar det faktum att 
den starka tillväxten under första kvartalet del-
vis berodde på särskilda faktorer, som inte läng-
re kommer att ha någon inverkan under andra 
kvartalet. Det är därför lämpligt att bortse från 
kortfristig volatilitet av detta slag och betona 
den positiva underliggande utvecklingen av 
den ekonomiska aktiviteten i euroområdet. På 
längre sikt väntas euroområdets export få stöd 
av den pågående expansionen i världsekono-
min. Samtidigt, och med tanke på den positiva 
framtidstro som företagen i euroområdet upp-
visar, väntas efterfrågan från den inhemska pri-
vata sektorn allt mer bidra till den ekonomiska 
tillväxten och dra nytta av den fortsatt ackom-
moderande penningpolitiken och de åtgärder 
som vidtagits för att förbättra finanssystemets 
funktionsförmåga. Den ekonomiska aktiviteten 
torde dock fortsätta att dämpas något genom 
anpassningen av balansräkningarna inom olika 
sektorer.
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Denna bedömning speglas också i Eurosystemets 
experters makroekonomiska framtidsbedöm-
ningar för euroområdet i juni 2011, som förutser 
en årlig BNP-tillväxt i fasta priser mellan 1,5 
och 2,3 procent under 2011 och mellan 0,6 och 
2,8 procent under 2012. Jämfört med ECB:s ex-
perters makroekonomiska framtidsbedömningar 
i mars 2011 har intervallet för 2011 reviderats 
upp medan intervallet för 2012 förblir i stort sett 
oförändrat. Eurosystemets experters framtidsbe-
dömningar i juni 2011 ligger i stort sett i linje 
med aktuella prognoser från internationella or-
ganisationer.

Enligt ECB-rådets bedömning är riskerna för 
dessa ekonomiska utsikter fortfarande i stort sett 
balanserade i en omgivning av hög osäkerhet. 
Å ena sidan skulle företagens positiva framtids-
tro kunna bidra mer än väntat till den inhemska 
ekonomiska aktiviteten i euroområdet och högre 
utländsk efterfrågan skulle också kunna bidra 
kraftigare än väntat till tillväxten. Å andra sidan 
innebär de fortsatta spänningarna inom vissa 
finansmarknadssegment nedåtrisker och dessa 
spänningar skulle kunna spridas till realekono-
min i euroområdet. Nedåtrisker hänger också 
samman med ytterligare energiprisökningar, 
protektionistiskt tryck och en eventuell okon-
trollerad korrigering av globala obalanser. 

När det gäller prisutvecklingen var den årliga 
HIKP-inflationen i euroområdet enligt Eurostats 
snabbstatistik 2,7 procent i maj, jämfört med 2,8 
procent i april. Den relativt höga inflationstak-
ten under de senaste månaderna speglar till stor 
del högre energi- och råvarupriser. Det är san-
nolikt att inflationstakten kommer att ligga kvar 
på väl över 2 procent under de kommande må-
naderna. Uppåttryck på inflationen, huvudsak-
ligen från energi- och råvarupriser, kan också 
skönjas i de tidigare stadierna av produktions-
processen. Det är alltjämt av yttersta vikt att ök-
ningen i HIKP-inflationen inte får följdeffekter 
på löne- och prissättningsbeteendet och därmed 
ger upphov till ett brett baserat inflationstryck. 
Inflationsförväntningarna måste förbli fast för-
ankrade i linje med ECB-rådets mål att hålla in-
flationen under, men nära, 2 procent på medel-
lång sikt. 

I sina makroekonomiska framtidsbedöm-
ningar för euroområdet i juni 2011 förutser 
Eurosystemets experter att den årliga HIKP-
inflationen kommer att ligga mellan 2,5 och 2,7 
procent under 2011 och mellan 1,1 och 2,3 pro-
cent under 2012. Jämfört med ECB:s experters 
makroekonomiska framtidsbedömningar i mars 
2011 har intervallet för HIKP-inflationen 2011 
reviderats upp, vilket till största delen speglar de 
högre energipriserna. Intervallet i bedömningen 
för 2012 har minskat något. Det bör beaktas att 
framtidsbedömningarna baseras på ett antal rent 
tekniska antaganden, såsom oljepriser, räntor 
och växelkurser. I synnerhet antas oljepriserna 
sjunka något och de korta räntorna stiga i en-
lighet med marknadens förväntningar. Överlag 
bygger framtidsbedömningarna på uppfattning-
en att den senaste tidens höga inflationstakt inte 
leder till ett brett baserat inflationstryck i euro-
området. 

Riskerna i prisutvecklingen på medellång sikt 
är fortsatt uppåtriktade. Uppåtriskerna hänger 
framför allt samman med högre energiprisök-
ningar än beräknat. På grund av konsoliderings-
behovet i de offentliga finanserna under de när-
maste åren finns det en risk för att höjningarna 
av indirekta skatter och administrativt fastställ-
da priser dessutom blir större än vad som antas 
i dag. Slutligen kan uppåtrisker uppstå till följd 
av ett starkare inhemskt pristryck än väntat i 
samband med att kapacitetsutnyttjandet i euro-
området ökar.

Den monetära analysen visar att den årliga M3-
tillväxten var 2,0 procent i april 2011, jämfört 
med 2,3 procent i mars. Om man bortser från 
den senaste tidens volatilitet har M3-ökningen 
fortsatt stiga under de senaste månaderna. Den 
årliga ökningstakten i bankutlåningen till den 
privata sektorn förstärktes något till 2,6 pro-
cent i april, jämfört med 2,5 procent i mars. 
Sammantaget återhämtar sig ökningstakten i 
den underliggande monetära expansionen grad-
vis. Samtidigt är den monetära likviditet som 
hade ackumulerats före perioden av spänningar 
på finansmarknaden fortsatt riklig och kan bidra 
till att pristrycket i euroområdet realiseras. 
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Vad gäller komponenterna i M3 minskade den 
årliga ökningstakten i M1 i april medan den öka-
de för annan kortfristig inlåning. Utvecklingen 
återspeglar delvis att avkastningen på annan 
kortfristig inlåning gradvis ökat de senaste må-
naderna. Samtidigt har den branta avkastnings-
kurvan också en dämpande effekt på hela M3-
ökningen, eftersom den gör det mindre attraktivt 
att investera i monetära tillgångar jämfört med 
långfristiga instrument med högre avkastning 
utanför M3. Tillgängliga uppgifter gör dock gäl-
lande att denna effekt kan vara i avtagande.

På motpostsidan har det skett en fortsatt svag 
ökning i utlåningen till icke-finansiella företag. 
Ökningen låg på 1,0 procent i april, jämfört med 
0,8 procent i mars. Ökningen i utlåning till hus-
håll var 3,4 procent i april, dvs. oförändrad från 
månaden före. De senaste uppgifterna bekräf-
tar att den årliga ökningen i utlåningen till den 
icke-finansiella privata sektorn har fortsatt att 
successivt tillta.

Trots en viss volatilitet har bankernas balans-
omslutning varit i stort sett oförändrad under de 
senaste månaderna. Det är viktigt att bankerna 
fortsätter att öka kreditutbudet till den privata 
sektorn när efterfrågan ökar. För att ta itu med 
den utmaningen, där det är nödvändigt, är det 
viktigt att bankerna använder intäktsfinansie-
ring, vänder sig till marknaden för att ytterli-
gare stärka sin kapitalbas eller drar full nytta av 
de statliga stödåtgärderna för rekapitalisering. 
Särskilt banker som nu har begränsad tillgång 
till marknadsfinansiering måste snarast öka sitt 
kapital och sin effektivitet.

Sammanfattningsvis beslutade ECB-rådet, ba-
serat på de regelbundna ekonomiska och mone-
tära analyserna, att styrräntorna ska vara oför-
ändrade. De uppgifter som blivit tillgängliga 
efter mötet den 5 maj 2011 bekräftar ett fortsatt 
uppåt tryck på inflationen överlag, främst på 
grund av energi- och råvarupriserna. En av-
stämning av den ekonomiska analysen mot den 
monetära tyder på att ökningstakten i den un-
derliggande monetära expansionen återhämtar 
sig stegvis. Den monetära likviditeten är fortsatt 

riklig, vilket kan bidra till att pristrycket i euro-
området realiseras. Vidare bekräftar de senaste 
ekonomiska uppgifterna att den underliggande 
utvecklingen i den ekonomiska aktiviteten i eu-
roområdet är positiv, medan osäkerheten fortfa-
rande är stor. Överlag är den penningpolitiska 
inriktningen alltjämt ackommoderande och bi-
drar till den ekonomiska aktiviteten. På det hela 
taget är hoten mot prisstabiliteten på uppåtsidan. 
Följaktligen krävs stor vaksamhet. Baserat på 
sin bedömning kommer ECB-rådet att handla 
beslutsamt och i rätt tid. Det kommer att göra 
allt som behövs för att den senaste prisutveck-
lingen inte ska ge upphov till ett brett baserat 
inflationstryck. ECB-rådet är fortsatt fast beslu-
tet att hålla inflationsförväntningarna i euroom-
rådet fast förankrade i linje med målet att hålla 
inflationen under, men nära, 2 procent på med-
ellång sikt. Detta är en förutsättning för att pen-
ningpolitiken även framdeles ska kunna främja 
tillväxt och skapandet av nya arbetstillfällen i 
euroområdet. 

Vad gäller finanspolitiken måste alla parter som 
deltar i upprättandet av nationella budgetar för 
2012 se till att dessa fullständigt lever upp till 
kravet att underbygga förtroendet för finanspo-
litiken. En jämförelse mellan Europeiska kom-
missionens senaste ekonomiska prognoser och 
de finanspolitiska planerna i stabilitetsprogram-
men visar att många länder måste stärka sina 
budgetmål med konkreta konsolideringsåtgär-
der för att korrigera sina alltför stora underskott 
inom gemensamt överenskomna tidsfrister. Mot 
bakgrund av det fortsatta trycket på finansmark-
naden är det nödvändigt med trovärdiga finans-
politiska anpassningsstrategier. 

Samtidigt måste ambitiösa och långtgående 
strukturreformer genomföras i euroområdet för 
att i grunden stärka dess konkurrenskraft, flexi-
bilitet och långsiktiga tillväxtpotential. Framför 
allt i länder med stora budget- och bytesbalans-
underskott och i länder som förlorat i konkur-
renskraft måste omfattande reformer snabbt 
genomföras. För produktmarknaderna är det 
viktigt med en kraftfull konkurrens- och innova-
tionsfrämjande politik för att underlätta produk-
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tivitetsökningen. Vad gäller arbetsmarknaden 
måste fokus ligga på att öka löneflexibiliteten 
och arbetsincitamenten och avskaffa stelheter. 
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1 LÄGET I EUROOMRÅDETS OMVÄRLD 

Den ekonomiska aktiviteten har fortsatt expandera i stadig takt på ett mer varaktigt sätt under 
de förbättrade globala finansiella villkoren. Den globala ekonomins starka tillväxtutveckling har 
dock mattats något de senaste månaderna. Samtidigt kvarstår de regionala skillnaderna när det gäl-
ler konjunkturläget. Tillväxttakten i världshandeln fortsatte vara god under årets första månader. 
Inflationstrycket är fortsatt starkt, främst på grund av högre råvarupriser. I tillväxtekonomier råder 
ett mer utpräglat inflationstryck än i utvecklade ekonomier med tanke på ökande kapacitetsbegräns-
ningar och råvarornas högre vikt i deras konsumtionskorg.

2 MONETÄR OCH FINANSIELL UTVECKLING

2.1 PENNINGMÄNGD OCH DE MONETÄRA FINANSINSTITUTENS KREDITGIVNING

Bortsett från utvecklingen på kort sikt, fortsätter de monetära uppgifterna fram till april 2011 att 
peka på en gradvis återhämtning i både den årliga ökningstakten i M3 och i de monetära finansin-
stitutens utlåning till den privata sektorn. Den här utvecklingen är i linje med bedömningen att den 
underliggande monetära ökningstakten gradvis stiger, även om den förblir måttlig. Samtidigt är 
den monetära likviditet som hade ackumulerats före perioden av spänningar på finansmarknaden 
fortsatt riklig. En reducering av likviditeten kan medverka till att ackommodera pristrycket i euro-
området. Sektorutvecklingen av lån till den privata sektorn pekar på en gradvis ökning av den årliga 
tillväxttakten för både lån till icke-finansiella företag och lån till hushåll.

2.2 DE ICKE-FINANSIELLA SEKTORERNAS OCH INSTITUTIONELLA INVESTERARNAS FINANSIELLA 
INVESTERINGAR

Den årliga tillväxttakten i de icke-finansiella sektorernas finansiella investeringar ökade till totalt 
3,7 procent det fjärde kvartalet 2010, vilket nästan enbart återspeglar effekterna av transaktioner 
rörande en strategi för “dåliga banker”. Det årliga inflödet för andelar i investeringsfonder mins-
kade ytterligare under första kvartalet 2011. Den årliga ökningstakten i försäkringsföretags och 
pensionsfonders finansiella investeringar minskade ytterligare det fjärde kvartalet 2010, främst på 
grund av ett minskat utnyttjande av indirekta former av finansiell investering.

2.3 PENNINGMARKNADSRÄNTOR

Mellan mars och juni 2011 fortsatte penningmarknadsräntorna att öka. Detta speglade de stigande 
ränteförväntningarna både före och efter att ECB-rådet beslutat höja styrräntorna med 0,25 procent-
enheter den 7 april 2011 och även själva beslutet, vilket trädde i kraft i och med den huvudsakliga 
refinansieringstransaktion som avvecklades den 13 april 2011. Samtidigt fortsatte penningmark-
nadsräntornas volatilitet att vara hög under den granskade perioden, i stort sett oförändrad jämfört 
med föregående tremånadersperiod.

SAMMANFATTNING AV KAPITLEN I  
ECB:s MÅNADSRAPPORT JUNI 2011

DEN EKONOMISKA OCH MONETÄRA UTVECKLINGEN
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2.4 OBLIGATIONSMARKNADERNA

Mellan slutet av februari och början av juni minskade räntorna på långfristiga statsobligationer i 
euroområdet och USA med cirka 10 respektive 50 punkter. Minskningen var främst en spegling 
av marknadens ökande oro över världsekonomins styrka och intensifieringen av spänningarna på 
vissa marknader för statspapper i euroområdet. Den implicita volatiliteten på obligationsmarknaden 
var i stort sett oförändrad i euroområdet och minskade något i USA. Finansmarknadernas mått på 
långsiktiga inflationsförväntningar i euroområdet var i stort sett oförändrade och fortsätter att tyda 
på att inflationsförväntningarna är fast förankrade. Ränteskillnaden mellan statsobligationer ökade 
avsevärt för Grekland, Irland och Portugal. Spänningar på marknaderna för statspapper i Belgien, 
Italien och Spanien återspeglades också i de relativt stora fluktuationerna i ränteskillnaderna gen-
temot tyska obligationer under den här perioden. Samtidigt minskade spreadarna på obligationer 
utgivna av finansiella företag något över samtliga ratingklasser.

2.5 AKTIEMARKNADERNA

Mellan slutet av februari och början av juni minskade de breda aktieindexen i euroområdet överlag 
som en återspegling av oron över världsekonomins styrka och den förnyade intensifieringen av 
spänningarna på vissa marknader för statspapper i euroområdet. I mars förknippades kraftiga fluk-
tuationer i aktiekurserna även med politiska spänningar i norra Afrika och Mellanöstern samt med 
jordbävningen i Japan. Överlag var osäkerheten på aktiemarknaden i euroområdet och USA i stort 
sett oförändrad. Vinstuppgifter i euroområdet kom som en positiv överraskning men de räckte inte 
till för att vända det försämrade stämningsläget på marknaden.

2.6 ICKE-FINANSIELLA FÖRETAGS FINANSIERINGSFLÖDEN OCH FINANSIELLA STÄLLNING

De reala finansieringskostnaderna för icke-finansiella företag i euroområdet minskade första kvar-
talet 2011. Detta speglade en minskning i både real kostnad för eget kapital och reala korta utlå-
ningsräntor. Vad gäller finansiella flöden så återgick den årliga tillväxten av lån till icke-finansiella 
företag till positiv nivå i januari 2011 och ökade ytterligare något till 0,8 procent första kvartalet 
2011. Detta bekräftar att låneutvecklingen hade nått en vändpunkt tidigare år 2010. Icke-finansiella 
företags utgivning av skuldförbindelser avtog ytterligare första kvartalet 2011.

2.7 HUSHÅLLSSEKTORNS FINANSIERINGSFLÖDEN OCH FINANSIELLA STÄLLNING

Finansieringsvillkoren för hushållen i euroområdet var i stort sett oförändrade det första kvartalet 
2011, trots att monetära finansinstituts låneräntor ökade något. Kreditvärdighetskravet för lån till 
hushållen för bostadsköp och för konsumtionsändamål skärptes igen. Den årliga ökningstakten i 
monetära finansinstituts utlåning till hushåll var emellertid högre i april 2011 än den hade varit 
det fjärde kvartalet 2010. Samtidigt fortsatte den årliga ökningstakten i utlåningen till hushåll visa 
tecken på avmattning. Hushållens skulder i förhållande till inkomster, skulder i förhållande till BNP 
och räntebörda minskade.
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3 PRISER OCH KOSTNADER

Enligt Eurostats snabbstatistik var den årliga HIKP-inflationen i euroområdet i maj 2011 på 2,7 
procent, jämfört med 2,8 procent i april. Den relativt höga inflationen sett över de senaste må-
naderna speglar till stor del högre energi- och råvarupriser. Inflationsförväntningarna måste för-
bli fast förankrade i linje med ECB-rådets mål att hålla inflationen under, men nära, 2 procent på 
medellång sikt. I sina makroekonomiska framtidsbedömningar för euroområdet i juni 2011 förutser 
Eurosystemets experter en årlig HIKP-inflation på mellan 2,5 procent och 2,7 procent 2011 och 
mellan 1,1 procent och 2,3 procent 2012. Riskerna i prisutvecklingen på medellång sikt är fortsatt 
uppåtriktade.

4 PRODUKTION, EFTERFRÅGAN OCH ARBETSMARKNADEN

Under första kvartalet 2011 hade euroområdet en stark ökning av BNP i fasta priser på 0,8 procent 
på kvartalsbasis, efter ökningen på 0,3 procent fjärde kvartalet 2010. Färska statistik- och enkätupp-
gifter pekar på en fortsatt ökning av den ekonomiska aktiviteten i euroområdet det andra kvartalet i 
år, om än i långsammare takt. 

På längre sikt väntas euroområdets export få stöd av den pågående expansionen i världsekono-
min. Med tanke på den positiva framtidstro som företagen i euroområdet uppvisar, väntas samtidigt 
efter frågan från den inhemska privata sektorn allt mer bidra till den ekonomiska tillväxten under 
inverkan av den fortsatt ackommoderande penningpolitiken och de åtgärder som vidtagits för att 
förbättra finanssystemets funktionsförmåga. Den ekonomiska aktiviteten torde dock fortsätta att 
dämpas något genom anpassningen av balansräkningarna inom olika sektorer.

Denna bedömning speglas också i Eurosystemets experters makroekonomiska framtidsbedöm-
ningar för euroområdet i juni 2011, enligt vilka den årliga BNP-tillväxten i fasta priser kommer att 
ligga på mellan 1,5 procent och 2,3 procent 2011 och 0,6 procent och 2,8 procent 2012. Hoten mot 
de ekonomiska utsikterna är fortfarande på det hela taget balanserade i ett klimat av stor osäkerhet.

5 UTVECKLINGEN AV DE OFFENTLIGA FINANSERNA

Enligt Europeiska kommissionens vårprognos 2011 började euroområdets offentliga underskott 
minska 2010 och kommer det att minska ytterligare 2011 och 2012, från 6,3 procent av BNP 2009 
till 3,5 procent av BNP 2012. Vad gäller tillämpningen av stabilitets- och tillväxtpakten, uppfyllde 
de flesta euroländer i stort sett kraven i förfarandena vid för stora underskott 2010 och avser att göra 
det under de kommande åren. I många länder har dock dessa planer inte tillräckligt stöd i konkreta 
konsolideringsåtgärder efter 2011 och ytterligare åtgärder kommer därför att behövas för att upp-
fylla budgetmålen inom de gemensamt överenskomna tidsfristerna. Mot bakgrund av det fortsatta 
trycket på finansmarknaden och långfristiga utmaningar i samband med den åldrande befolkningen 
är det nödvändigt med trovärdiga finanspolitiska anpassningsstrategier. Det är därför viktigt att, 
inom ramen för den nyligen införda europeiska terminen för förbättrad samordning av ekonomisk 
politik, sådana strategier återspeglas i utarbetandet av de nationella budgetarna för 2012.
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6 MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV EUROSYSTEMETS EXPERTER

Eurosystemets experter har gjort framtidsbedömningar för den makroekonomiska utvecklingen i 
euroområdet baserat på de uppgifter som fanns tillgängliga per den 24 maj 2011.1 Med stöd av 
varaktig global efterfrågan och en investeringsförstärkning, åtgärderna för att återställa finanssys-
temets funktionsförmåga och den fortsatt ackommoderande penningpolitiska inriktningen, förvän-
tas den genomsnittliga ökningen av BNP i fasta priser ligga mellan 1,5 procent och 2,3 procent 
2011 och mellan 0,6 procent och 2,8 procent 2012. Den totala HIKP-inflationen väntas ligga kvar 
över 2,0 procent under återstoden av 2011, främst på grund av den senaste tidens kraftiga olje-
prisökningar. Därefter antas råvarupriserna dämpas och, när de direkta effekterna av deras tidigare 
ökningar avtar, den övergripande inflationen på årsbasis minska. De inhemska pristrycken väntas 
däremot öka på grund av ett högre kapacitetsutnyttjande och snävare arbetsmarknadsvillkor samt 
på grund av ett gradvist och partiellt genomslag av tidigare höjningar av råvarupriserna. Den totala 
HIKP-inflationen väntas i genomsnitt ligga på mellan 2,5 procent och 2,7 procent 2011 och mellan 
1,1 procent och 2,3 procent 2012.

1 Eurosystemets makroekonomiska framtidsbedömningar görs gemensamt av experter från ECB och de nationella centralbankerna 
i euroområdet. Sådana bedömningar görs två gånger om året och utgör underlag för ECB-rådets bedömning av den ekonomiska 
utvecklingen och hoten mot prisstabiliteten. Mer information om de förfaranden och den teknik som använts ges i ”A Guide to Eurosystem 
staff macroeconomic projection exercises”, ECB, juni 2001, och finns på ECB:s webbplats. För att uttrycka den osäkerhet som omger 
bedömningarna används intervall vid presentationen av resultaten för varje variabel. Intervallen beräknas utifrån skillnaden mellan 
faktiska utfall och tidigare bedömningar som gjorts under ett antal år. Bredden på intervallen är två gånger genomsnittet av det absoluta 
värdet på dessa skillnader. Metoden som används, med korrektion för exceptionella händelser, beskrivs i ”New procedure for constructing 
ECB staff projection ranges”, ECB, december 2009, publicerad på ECB:s webbplats.
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Ruta 1 

TEKNISKA ANTAGANDEN OM RÄNTOR, VÄXELKURSER, RÅVARUPRISER OCH FINANSPOLITIK 

De tekniska antagandena om räntor samt antagandena om både växelkurser och råvarupriser 
baseras på marknadsförväntningar med stoppdatum 18 maj 2011.1 Antagandet om korta räntor 
är av rent teknisk art. De korta räntorna mäts i tremånaders Euribor, med marknadens förvänt-
ningar härledda från terminsräntor. Beräkningsmetoden innebär en genomsnittsnivå på de korta 
räntorna på 1,6 procent under 2011 och 2,3 procent under 2012. Marknadens förväntningar för 
avkastningen på de nominella tioåriga statsobligationerna i euroområdet tyder på en genomsnitt-
lig nivå på 4,5% 2011 och 4,8% 2012. Vad gäller finansieringsvillkor, antas i grundscenariot att 
spreaden på bankernas utlåningsräntor mot korta räntor kommer att krympa under bedömnings-
perioden på grund av det gradvisa genomslaget av räntehöjningarna på terminsmarknaden och 
minskade konkursrisker för både icke-finansiella företag och privata hushåll. Spreadarna gent-
emot långa räntor antas öka gradvis under bedömningsperioden, efter en markant minskning det 
sista kvartalet 2010, och i slutet av bedömningsperioden antas de ha återgått till en nivå i linje 
med deras historiska genomsnitt. Villkoren för kreditgivning i euroområdet i dess helhet väntas 
fortsätta normaliseras men fortfarande påverka aktiviteten negativt under bedömningsperioden. 
Vad gäller råvarupriser antas, baserat på futuresmarknaderna under den tvåveckorsperiod som 
slutade på stoppdatumet, att det årliga genomsnittet för priserna på Brentråolja ligga på 111,1 
USD per fat 2011 och på 108,0 USD per fat 2012. Priserna på andra råvaror än energi i USD 
väntas öka med 20,4 procent 2011 och 1,2 procent 2012.

1 Antaganden om olje- och livsmedelspriser baseras på terminspriser t.o.m. slutet av bedömningsperioden. För andra råvaror antas 
priserna följa terminspriserna till andra kvartalet 2012 och därefter utvecklas i linje med den globala ekonomiska aktiviteten.

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR 
EUROOMRÅDET AV EUROSYSTEMETS EXPERTER
Eurosystemets experter har gjort framtidsbedömningar för den makroekonomiska utvecklingen 
i euroområdet baserat på de uppgifter som fanns tillgängliga per den 24 maj 2011.1 Med stöd 
av varaktig global efterfrågan och en investeringsförstärkning, åtgärderna för att återställa 
finanssystemets funktionsförmåga och den fortsatt ackommoderande penningpolitiska inriktningen, 
förväntas den genomsnittliga ökningen av BNP i fasta priser ligga mellan 1,5 procent och 2,3 
procent 2011 och mellan 0,6 procent och 2,8 procent 2012. Den totala HIKP-inflationen väntas 
ligga kvar över 2,0 procent under återstoden av 2011, främst på grund av den senaste tidens 
kraftiga oljeprisökningar. Därefter antas råvarupriserna dämpas och, när de direkta effekterna 
av deras tidigare ökningar avtar, väntas den övergripande inflationen på årsbasis minska. De 
inhemska pristrycken väntas däremot öka på grund av ett högre kapacitetsutnyttjande och snävare 
arbetsmarknadsvillkor samt på grund av ett gradvist och partiellt genomslag av tidigare höjningar 
av råvarupriserna. Den totala HIKP-inflationen väntas i genomsnitt ligga på mellan 2,5 procent 
och 2,7 procent 2011 och mellan 1,1 procent och 2,3 procent 2012.

1 Eurosystemets makroekonomiska framtidsbedömningar görs gemensamt av experter från ECB och de nationella centralbankerna 
i euroområdet. Sådana bedömningar görs två gånger om året och utgör underlag för ECB-rådets bedömning av den ekonomiska 
utvecklingen och hoten mot prisstabiliteten. Mer information om de förfaranden och den teknik som använts ges i ”A Guide to Eurosystem 
staff macroeconomic projection exercises”, ECB, juni 2001, och finns på ECB:s webbplats. För att uttrycka den osäkerhet som omger 
bedömningarna används intervall vid presentationen av resultaten för varje variabel. Intervallen beräknas utifrån skillnaden mellan 
faktiska utfall och tidigare bedömningar som gjorts under ett antal år. Bredden på intervallen är två gånger genomsnittet av det absoluta 
värdet på dessa skillnader. Metoden som används, med korrektion för exceptionella händelser, beskrivs i ”New procedure for constructing 
ECB staff projection ranges”, ECB, december 2009, publicerad på ECB:s webbplats.
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De bilaterala växelkurserna förväntas vara oförändrade under bedömningsperioden på de ge-
nomsnittsnivåer som rådde under tvåveckorsperioden fram till stoppdatumet. Detta innebär en 
växelkurs EUR/USD på 1,42 2011 och EUR/USD 1,43 2012 och en effektiv växelkurs för euron 
som stiger måttligt med 0,8 procent 2011 och 0,4 procent 2012.

Antagandena om finanspolitiken grundar sig på de enskilda euroländernas nationella budgetpla-
ner som var tillgängliga den 24 maj 2011. De inkluderar alla politiska åtgärder som redan har 
godkänts av nationella parlament eller som specificerats i detalj av regeringarna och som sanno-
likt kommer att gå igenom lagberedningsprocessen.

OMVÄRLDEN
Återhämtningen i den globala ekonomin fortsätter och blir allt mer varaktig. Medan återhämtningen 
i utvecklade ekonomier blir allt stabilare, väntas följdeffekterna av finanskrisen fortsätta belasta 
återhämtningstakten och hindra utsikterna till en snabb återhämtning på arbetsmarknaden. Detta står 
i markant kontrast till situationen i snabbväxande tillväxtekonomier, vilka fungerar på nästan, och i 
vissa fall över, full kapacitet och där överhettningen håller i sig. Sedan förra framtidsbedömningen 
i mars 2011 har den politiska oron i Mellanöstern och Nordafrika intensifierats och Japan har 
drabbats av natur- och kärnkraftskatastrofer. Även om dessa händelser har tillfört osäkerhet i de 
övergripande utsikterna, förväntas de emellertid inte bryta den globala återhämtningen. Den globala 
ökningen av BNP i fasta priser utanför euroområdet väntas stiga från 4,5 procent 2011 till 4,7 
procent 2012. Tillväxten i euroområdets exportmarknader väntas bli runt 8,3 procent 2011 och 7,9 
procent 2012.

BEDÖMNINGARNA FÖR ÖKNINGEN AV BNP I FASTA PRISER
Efter en relativt dämpad ökningstakt under det andra halvåret 2010, tilltog ökningen av BNP i 
fasta priser särskilt starkt det första kvartalet 2011 med 0,8 procent på kvartalsbasis. Fördelningen 
tyder på att inhemsk efterfrågan, och särskilt investeringar, kraftigt bidrog till ökningen av BNP i 
fasta priser under den här perioden. Särskilt byggnadsindustrin verkar ha återhämtat sig från den 
väderrelaterade svaghet som rådde i branschen under det fjärde kvartalet. När denna tillfälliga 
uppåteffekt försvinner, kommer ökningen av BNP i fasta priser sannolikt att mattas det andra 
kvartalet. På längre sikt bedöms den ekonomiska aktiviteten fortsätta återhämta sig, främst stödd av 
varaktig global efterfrågan och en investeringsförstärkning. Under bedömningsperioden förväntas 
den inhemska efterfrågan allt mer bidra till ökningen av BNP i fasta priser, medan nettohandelns 
bidrag till ökningen av BNP i fasta priser väntas minska men fortfarande vara positivt. I linje med 
de mönster som iakttagits efter tidigare finanskriser, förväntas BNP i fasta priser överlag endast 
återhämta sig långsamt och nå samma nivå som före krisen först under 2012. På årsbasis väntas 
BNP i fasta priser öka med mellan 1,5 procent och 2,3 procent 2011 och mellan 0,6 procent och 2,8 
procent 2012.

Mer i detalj väntas den privata konsumtionsökningen att vara dämpad 2011 när stigande 
råvarupriser påverkar ökningen av real disponibel inkomst negativt. Därefter, när inflationstrycket 
väntas minska och tillväxten i både sysselsättning och ersättning per anställd väntas öka, bedöms 
ökningstakten för real disponibel inkomst och, följaktligen, privat konsumtion att tillta. Sparkvoten 
bedöms minska 2011, vilket speglar en förbättrad framtidstro, och vara i stort sett oförändrad 
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därefter. Arbetslösheten väntas förbli stabil under största delen av 2011 för att därefter minska 
långsamt. Detta återspeglar en förbättring i sysselsättningen som endast varit gradvis.

Privata investeringar, exklusive investeringar i bostäder, väntas öka relativt kraftigt under 
bedömningsperioden, med stöd av företagens starka framtidstro, en gradvis ökning av efterfrågan, 
framväxande kapacitetsflaskhalsar och minskande finansieringsbegränsningar. Däremot förväntas 
ökningen av bostadsinvesteringar fortsätta vara ganska dämpad fram till 2012 på grund av 
pågående justeringar på bostadsmarknaden i vissa länder. I linje med de konsolideringspaket som 
tillkännagivits i flera euroländer antas statliga investeringar minska under bedömningsperioden. 

Efter den kraftiga ökningen i utländsk efterfrågan 2010, väntas exportens ökningstakt försvagas 
men förbli relativt stark 2011 och 2012. Importökningen väntas följa en liknande väg. Sammantaget 
väntas utrikeshandeln ge ett minskande men ändå positivt nettobidrag till BNP-tillväxten under 
bedömningsperioden.

Krisen väntas ha påverkat den potentiella tillväxten negativt, även om den exakta omfattningen 
av dessa effekter är mycket osäker. Framtidsbedömningarna av den potentiella tillväxten, och av 
produktionsgapet, omges därför av en större osäkerhet än normalt. Den potentiella tillväxten väntas 
emellertid återhämta sig något under bedömningsperioden, dock på nivåer som ligger betydligt 
under nivåerna före krisen, som en återspegling av lägre bidrag från både arbete och kapital. Det 
motsvarande uppskattade produktionsgapet väntas minska under bedömningsperioden.

Tabell A Makroekonomiska bedömningar för euroområdet

(genomsnittliga årliga procentuella förändringar) 1), 2)

2010 2011 2012

HIKP 1,6 2,5 – 2,7 1,1 – 2,3
BNP i fasta priser 1,7 1,5 – 2,3 0,6 – 2,8

Privat konsumtion 0,8 0,6 – 1,2 0,4 – 2,2
Offentlig konsumtion 0,6 -0,4 – 0,6 -0,5 – 0,9
Fasta bruttoinvesteringar -0,9 2,0 – 4,2 1,1 – 5,9
Export (varor och tjänster) 11,1 5,8 – 9,6 2,6 – 10,6
Import (varor och tjänster) 9,3 4,3 – 7,9 2,6 – 10,0

1) Bedömningar för BNP i fasta priser och dess komponenter baseras på kalenderjusterade uppgifter. Bedömningarna för import och 
export inbegriper handel inom euroområdet. 
2) Uppgifterna avser euroområdet inklusive Estland, utom för HIKP-siffror för 2010. De årliga procentuella förändringarna för HIKP 
2011 baseras på en sammansättning av euroområdet i vilken Estland ingår redan 2010.

PRIS- OCH KOSTNADSUTSIKTER
Den totala HIKP-inflationen väntas ligga kvar över 2,0 procent fram till början av 2012, främst på 
grund av den senaste tidens kraftiga oljeprisökningar. Därefter antas råvarupristrycket dämpas och, 
när de direkta effekterna av de tidigare ökningarna avtar, väntas den genomsnittliga övergripande 
inflationen på årsbasis minska. De inhemska pristrycken väntas däremot öka på grund av ett 
högre kapacitetsutnyttjande och snävare arbetsmarknadsvillkor samt på grund av ett gradvist och 
partiellt genomslag av tidigare höjningar av råvarupriserna. Den totala HIKP-inflationen väntas 
i genomsnitt ligga på mellan 2,5 procent och 2,7 procent 2011 och mellan 1,1 procent och 2,3 
procent 2012. Tillväxttakten i HIKP, utom livsmedel och energi, väntas öka gradvis över hela 
bedömningsperioden. 
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Mer i detalj väntas det utländska pristrycket minska under bedömningsperioden, efter en stark 
ökning första kvartalet 2011, främst till följd av stigande internationella råvarupriser. Denna 
profil återspeglar till stor del den väntade avmattningen av råvaruprisutvecklingen och den 
senaste tidens appreciering av euron. De inhemska pristrycken väntas däremot öka något under 
bedömningsperioden. Ökningen i nominell ersättning per anställd bedöms stiga gradvis och 
återspegla förbättringarna på arbetsmarknaden och, i viss mån, de fördröjda effekterna av högre 
inflation i konsumentledet 2011, delvis på grund av de löneindexeringsmekanismer som finns i 
vissa länder i euroområdet. På grund av att nominallöneavtalen löper ut vid olika tidpunkter och 
på grund av den kraftiga inflationsökningen i konsumentledet, bedöms den reala ersättningen per 
anställd minska 2011, innan den återhämtar sig något under resten av bedömningsperioden. Efter en 
minskning 2010, väntas ökningen i enhetsarbetskostnader bli positiv 2011 och tillta 2012 på grund 
av en avmattning i produktivitetsökningen och en gradvis stigande ökningstakt i den nominella 
ersättningen per anställd. Efter en kraftig återhämtning 2010, bedöms vinstmarginalerna öka mindre 
2011 och därefter accelerera något. Den inledande minskningen av vinstmarginalerna återspeglar 
en viss bufferteffekt av vändningen i enhetsarbetskostnader, medan den följande ökningen härrör 
från förbättringar i den totala efterfrågan. Vinstmarginalerna förväntas emellertid ligga kvar under 
2007 års nivåer under bedömningsperioden. På grundval av åtgärder som redan tillkännagivits 
antas indirekta skatter och ökade administrativt fastställda priser också bidra positivt till HIKP-
inflationen 2011.

JÄMFÖRELSER MED BEDÖMNINGARNA FRÅN MARS 2011
Jämfört med ECB-experternas makroekonomiska framtidsbedömningar som offentliggjordes i 
månadsrapporten i mars 2011, har intervallet i bedömningen av ökningen av BNP i fasta priser 
2011 uppreviderats, främst till följd av en ett bättre än väntat BNP-utfall första kvartalet 2011. För 
2012 är intervallet i stort sett oförändrat. Vad gäller HIKP-inflationen har bedömningsintervallet 
för 2011 också uppreviderats, till stor del som en återspegling av högre energipriser. För 2012 har 
intervallet minskat något.

Tabell B Jämförelse med framtidsbedömningarna från mars 2011

(genomsnittlig årlig ändring i procent)

2011 2012

BNP i fasta priser – mars 2011 1,3 – 2,1 0,8 – 2,8
BNP i fasta priser – juni 2011 1,5 – 2,3 0,6 – 2,8
HIKP – mars 2011 2,0 – 2,6 1,0 – 2,4
HIKP – juni 2011 2,5 – 2,7 1,1 – 2,3

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

(genomsnittlig årlig ändring i procent)

Datum för 
offentliggörande BNP-tillväxt HIKP-inflation 

2011 2012 2011 2012 

IMF april 2011 1,6 1,8 2,3 1,7 
Survey of Professional Forecaster maj 2011 1,7 1,7 2,5 1,9 
Consensus Economics Forecasts maj 2011 1,7 1,7 2,5 1,9 
OECD maj 2011 2,0 2,0 2,6 1,6 
Europeiska kommissionen maj 2011 1,6 1,8 2,6 1,8 
Framtidsbedömningar av ECB:s experter juni 2011 1,5 – 2,3 0,6 – 2,8 2,5 – 2,7 1,1 – 2,3 

Källor: Europeiska kommissionens ekonomiska vårprognos 2011, IMF World Economic Outlook april 2011, OECD Economic Outlook 
maj 2011, Consensus Economics Forecasts och ECB:s ”Survey of Professional Forecasters”. 
Anm. Både framtidsbedömningarna av ECB:s 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.

råvaror. Slutligen finns det skillnader mellan metoderna för beräkning av kalenderjusteringar för 
de olika prognoserna (se tabellen nedan).

I tillgängliga prognoser från andra institut väntas ökningen av BNP i fasta priser för euroområdet 
ligga på mellan 1,6 procent och 2,0 procent 2011 och mellan 1,7 procent och 2,0 procent 2012. 
Alla dessa prognoser ligger inom intervallen i Eurosystemets experters framtidsbedömningar.

Vad gäller inflation, pekar prognoserna från andra institut på en genomsnittlig årlig HIKP-
inflation mellan 2,3 procent och 2,6 procent 2011 och mellan 1,6 procent och 1,9 procent 2012. 
Med undantag för IMF:s prognos för HIKP-inflation 2011, vilken baseras på olika råvarupri-
santaganden, ligger alla prognoser inom intervallen i Eurosystemets experters framtidsbedöm-
ningar.




