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LEdarE
Baserat på de regelbundna ekonomiska och mo-
netära analyserna beslutade ECB-rådet vid sitt 
sammanträde den 8 september 2011 att lämna 
styrräntorna oförändrade. Inflationen är fort-
satt hög och väntas ligga kvar på över 2 pro-
cent under månaderna framöver, för att sedan 
avta nästa år. Samtidigt är ökningstakten i den 
underliggande monetära expansionen fortsatt 
måttlig och det finns alltjämt gott om likviditet. 
Som väntat bromsade den ekonomiska tillväx-
ten i euroområdet in under andra kvartalet från 
den kraftiga tillväxten under första kvartalet. På 
längre sikt räknar ECB-rådet med att ekonomin 
i euroområdet kommer att växa i en måttlig takt, 
givet den särskilt stora osäkerheten och de in-
tensifierade nedåtriskerna. Samtidigt är de korta 
räntorna låga. Medan den penningpolitiska in-
riktning alltjämt är ackommoderande, har vissa 
finansieringsvillkor skärpts. Det är alltjämt yt-
terst viktigt att penningpolitiken fokuserar på 
sitt uppdrag att upprätthålla prisstabilitet på 
medellång sikt och därigenom säkerställa att 
den senaste prisutvecklingen inte ger upphov 
till ett brett baserat inflationstryck. Det krävs 
en mycket ingående analys av all ny informa-
tion och utvecklingen under perioden framöver. 
Inflationsförväntningarna i euroområdet måste 
förbli fast förankrade i linje med ECB-rådets 
mål att hålla inflationen under, men nära, 2 pro-
cent på medellång sikt. En sådan förankring av 
inflationsförväntningarna är en förutsättning 
för att penningpolitiken ska kunna främja eko-
nomisk tillväxt och nya arbetstillfällen i euro-
området. ECB-rådet kommer således att bevaka 
all utveckling mycket noga.

Likviditetstillförseln och tilldelningsmetoderna 
för refinansieringstransaktionerna kommer allt-
jämt att sörja för att bankerna i euroområdet inte 
utsätts för likviditetsbegränsningar. Alla extra-
ordinära åtgärder som vidtagits under perioden 
med akuta spänningar på finansmarknaderna är 
till sin uppläggning av tillfällig natur.

Vad gäller den ekonomiska analysen avtog 
BNP-tillväxten i fasta priser i euroområdet till 
0,2 procent på kvartalsbasis under andra kvar-
talet från 0,8 procent under föregående kvartal. 

Såsom väntat försvann de tillfälliga faktorer 
som hade stimulerat tillväxten i början av året, 
medan jordbävningen i Japan och den efter-
släpande effekten av tidigare oljeprisökningar 
fick negativa konsekvenser. På längre sikt före-
faller olika företeelser dämpa den underliggan-
de utvecklingen i euroområdet, bland annat den 
avtagande ökningstakten i den globala ekono-
min, fallande aktiepriser, industrins försvagade 
förtroende och ogynnsamma effekter av de aktu-
ella spänningarna på statsskuldmarknaden i flera 
euroländer. Följaktligen väntas BNP-tillväxten 
i fasta priser öka mycket måttligt under andra 
halvåret 2011. Samtidigt räknar ECB-rådet allt-
jämt med att den ekonomiska aktiviteten i euro-
området kommer att gynnas både av den fort-
satta tillväxten i den globala ekonomin och av 
den expansiva penningpolitiska inriktningen 
samt de olika åtgärderna till stöd för finans-
sektorns funktionsförmåga.

Denna bedömning speglas också i de makro-
ekonomiska framtidsbedömningarna från sep-
tember 2011 för euroområdet från ECB:s exper-
ter. I dessa räknar man med en årlig BNP-tillväxt 
i fasta priser på mellan 1,4 och 1,8 procent 
u nder 2011 och 0,4 och 2,2 procent under 2012. 
Jämfört med de makroekonomiska framtidsbe-
dömningarna från juni 2011, från Eurosystemets 
experter, har intervallen för BNP-tillväxten i 
fasta priser 2011 och 2012 reviderats nedåt.

Enligt ECB-rådets bedömning är riskerna i de 
ekonomiska utsikterna för euroområdet nedåt-
riktade i en omgivning där osäkerheten är sär-
skilt stor. Nedåtriskerna berör främst de fort satta 
spänningarna inom vissa delar av finansmarkna-
den i euroområdet och globalt och deras poten-
tiella spridning till realekonomin i euroområdet. 
De hänger också samman med ytterligare en-
ergiprisökningar, protektionistiskt tryck och en 
eventuell okontrollerad korrigering av globala 
obalanser.

Vad gäller prisutvecklingen var den årliga 
HIKP-inflationen i euroområdet enligt Eurostats 
snabbstatistik 2,5 procent i augusti 2011, dvs. 
på samma nivå som i juli. Inflationen har le-
gat kvar på relativt höga nivåer sedan slutet av 
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förra året, vilket framförallt drivits av högre 
energi och a ndra råvarupriser. Det är sannolikt 
att inflationstakten kommer att ligga kvar på väl 
över 2 procent under de kommande månaderna. 
Framöver, på basis av utvecklingen av oljepri-
serna på terminsmarknaden, torde inflationstak-
ten falla under 2 procent 2012. Detta mönster 
speglar förväntningarna om en relativt stabil 
löneutveckling i en omvärld med måttlig ekono-
misk tillväxt.

ECB:s experters makroekonomiska framtidsbe-
dömningar för euroområdet i september 2011 
innefattar dessa överväganden och räknar med 
att den årliga HIKP-inflationen kommer att lig-
ga mellan 2,5 och 2,7 procent under 2011 och 
mellan 1,2 och 2,2 procent under 2012. I jäm-
förelse med Eurosystemets experters makroeko-
nomiska framtidsbedömningar i juni 2011 är 
intervallet för HIKP-inflationen oförändrat 2011 
och något snävare 2012. Det är skäl att påminna 
att experternas framtidsbedömningar är avhäng-
iga ett antal rent tekniska antaganden.

ECB-rådet anser att hoten mot prisutvecklingen 
på medellång sikt i stort sett är balanserade. De 
viktigaste uppåtriskerna gäller större prishöj-
ningar än beräknat på energi och andra råvaror 
och höjningar av indirekta skatter och admi-
nistrativt fastställda priser på grund av konso-
lideringsbehovet i de offentliga finanserna. De 
huvudsakliga nedåtriskerna gäller effekten av 
svagare tillväxt än väntat i euroområdet och glo-
balt.

Den monetära analysen visar att den årliga M3-
tillväxten var 2,0 procent i juli 2011, jämfört 
med 1,9 procent i juni. Den årliga tillväxttakten 
i utlåningen till den privata sektorn var 2,4 pro-
cent i juli, jämfört med 2,5 procent i juni. Bortser 
man från månatliga uppgifter och effekterna av 
särskilda faktorer har den breda penningmäng-
den och utlåningen i stort sett stabiliserats under 
de senaste månaderna. Sammantaget är öknings-
takten i den underliggande monetära expansio-
nen fortsatt måttlig. Samtidigt är den monetära 
likviditet som hade ackumulerats före perioden 
av spänningar på finansmarknaden fortsatt stor.

Vad gäller komponenterna i M3 minskade den 
årliga ökningstakten i M1 till 0,9 procent i juli, 
medan ökningen av annan kortfristig inlåning 
låg kvar på 3,7 procent. Utvecklingen fortsätter 
delvis att spegla att avkastningen på kortfristig 
tidsbunden inlåning och sparmedel gradvis ökat 
under de senaste månaderna. Å andra sidan fort-
satte den årliga tillväxttakten i utlåningen till 
icke-finansiella företag att stiga något från 1,5 
procent i juni till 1,6 procent i juli, medan den 
årliga tillväxten i utlåningen till hushåll verkar 
ha planat ut kring 3 procent.

Storleken på de monetära finansinstitutens 
balans omslutningar har i stort sett varit oför-
ändrad under de senaste månaderna. Då det är 
nödvändigt att säkerställa att det finns tillräck-
ligt med utrymme för att utöka kreditgivningen 
till den privata sektorn, är det viktigt att ban-
kerna använder sig av intäktsfinansiering, att 
de vänder sig till marknaden för att ytterligare 
stärka sin kapitalbas eller att de fullt ut utnyttjar 
de statliga stödåtgärderna för rekapitalisering i 
linje med resultaten av de senaste stresstesterna. 

Sammanfattningsvis beslutade ECB-rådet, base-
rat på de regelbundna ekonomiska och monetära 
analyserna, att styrräntorna ska vara oförändrade. 
Inflationen är fortsatt hög och väntas ligga kvar 
på över 2 procent under månaderna framöver, 
för att sedan avta nästa år. En avstämning mot 
den monetära analysen bekräftar att ökningstak-
ten i den underliggande monetära expansionen 
är fortsatt måttlig och att det alltjämt finns gott 
om likviditet. Såsom väntat bromsade den eko-
nomiska tillväxten i euro området in under andra 
kvartalet från den kraftiga tillväxten under första 
kvartalet. På längre sikt räknar ECB-rådet med 
att ekonomin i euro området kommer att växa 
måttligt, givet den särskilt stor osäkerheten och 
de intensifierade nedåtriskerna. Samtidigt är de 
korta räntorna låga. Medan den penningpolitiska 
inriktningen alltjämt är ackommoderande, har 
vissa finansieringsvillkor skärpts. Det är fortfa-
rande ytterst viktigt att penningpolitiken fokuse-
rar på sitt uppdrag att upprätthålla prisstabilitet 
på medellång sikt och därigenom säkerställer 
att den senaste prisutvecklingen inte ger upphov 
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till ett brett baserat inflationstryck. Det krävs 
en mycket ingående analys av all ny informa-
tion och utvecklingen under perioden framöver. 
Inflationsförväntningarna i euroområdet måste 
förbli fast förankrade i linje med ECB-rådets 
mål att hålla inflationen under, men nära, 2 pro-
cent på medellång sikt. En sådan förankring av 
inflationsförväntningarna är en förutsättning 
för att penningpolitiken ska kunna främja eko-
nomisk tillväxt och nya arbetstillfällen i euro-
området. ECB-rådet kommer således att bevaka 
all utveckling mycket noga.

Vad gäller finanspolitiken har flera regeringar 
aviserat ytterligare åtgärder för att säkerställa 
att de uppnår sina konsolideringsmål och för 
att stärka de nationella finanspolitiska reglernas 
rättsgrund. Med tanke på trovärdigheten är det 
nu ytterst viktigt att de aviserade åtgärderna ge-
nomförs snabbt och fullt ut. Regeringarna måste 
vara beredda att genomföra ytterligare konsoli-
deringsåtgärder, framför allt på utgiftssidan, om 
det finns risker för att de nuvarande finanspoli-
tiska målen inte realiseras. Länder med en bättre 
ekonomisk och finanspolitisk utveckling än 
väntat bör utnyttja hela sitt handlingsutrymme 
för att snabbare minska underskotten och skul-
den. Alla regeringar i euroområdet måste visa 
fast beslutsamhet att fullt ut stå bakom sina egna 
individuella utfästelser, vilket är avgörande för 
att säkerställa finansiell stabilitet i hela euro-
området.

Budgetkonsolidering och strukturreformer mås-
te gå hand i hand för att stärka förtroendet, till-
växtutsikterna och sysselsättningen. ECB-rådet 
uppmanar därför alla regeringar i euroländerna 
att beslutsamt och snabbt genomföra omfat-
tande strukturreformer. Detta kommer att hjälpa 
dessa länder att förbättra sin konkurrenskraft, 
öka flexibiliteten i sina ekonomier och höja sin 
långsiktiga tillväxtpotential. En nyckelroll i det 
hänseendet spelar arbetsmarknadsreformer som 
fokuserar på att slopa stelheter och vidta åtgär-
der för större löneflexibilitet. Framför allt finns 
ett behov av att klausuler om automatisk löne-
indexering avskaffas och avtal på företagsnivå 
stärks, så att löner och arbetsförhållanden kan 

skräddarsys efter företagens särskilda behov. 
Dessa åtgärder bör åtföljas av konkurrensfräm-
jande strukturreformer på produktmarknaderna, 
särskilt inom tjänstesektorn, inklusive avregle-
ring av slutna yrken, och – där det är lämpligt 
– av privatisering av de tjänster som för närva-
rande tillhandahålls av den offentliga sektorn. 
Detta skulle bana väg för en produktivitetsök-
ning och stödja konkurrensen.
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1 LÄGET I EUROOMRÅDETS OMVÄRLD 

Dynamiken i tillväxten på global nivå har avtagit de senaste månaderna. Det beror delvis på ett 
antal temporära faktorer, vars avtagande effekt bör ge stöd till att aktiviteten ökar. Denna positiva 
drivkraft väntas dock uppvägas av den underliggande strukturella motvind som påverkar främst 
utvecklade ekonomier. Dessutom har de förnyade spänningarna på finansmarknaderna en negativ 
effekt på förtroendet, förmögenheter och därför på tillväxten. Däremot förväntas tillväxten i till-
växtekonomier att förbli stark, men något avtagande. Den årliga inflationstakten har stabiliserats i 
utvecklade länder de senaste månaderna, medan inflationstrycket i tillväxtekonomierna fortfarande 
är betydande. 

2 MONETÄR OCH FINANSIELL UTVECKLING

2.1 PENNINGMÄNGD OCH DE MONETÄRA FINANSINSTITUTENS KREDITGIVNING

Den underliggande penningmängdsökningen stabiliserades på måttliga nivåer andra kvartalet 2011. 
Denna bedömning visar den långsamma årliga ökningen i både M3 och utlåning till den privata 
sektorn, som var praktiskt taget oförändrad under andra kvartalet och i juli 2011. Samtidigt är 
mone tär likviditet, som ackumulerats före perioden med spänningar på finansmarknaderna, riklig, 
trots ytterligare nedåtjusteringar de senaste kvartalen Utvecklingen av lån till den privata pekar  
huvudsakligen på en pågående ökning av den årliga ökningen av lån till ickefinansiella företag, 
dock på låg nivå, medan den årliga ökningstakten av lån till hushåll verkar ha stabiliserats.

2.2 DE ICKE-FINANSIELLA SEKTORERNAS OCH INSTITUTIONELLA INVESTERARNAS FINANSIELLA 
INVESTERINGAR

Den årliga ökningstakten av den icke-finansiella sektorns totala finansiella investeringar minskade 
till 3,3 procent första kvartalet 2011. Den drevs av svagare ökning av både hushållens och de icke-
finansiella företagens finansiella investeringar. Det årliga inflödet till aktier eller andelar i investe-
ringsfonder ökade andra kvartalet 2011 efter att ha minskat de föregående fyra kvartalen. Under 
första kvartalet 2011 minskade den årliga ökningstakten för totala finansiella investeringar från för-
säkringsbolag och pensionsfonder för fjärde kvartalet i rad.

2.3 PENNINGMARKNADSRÄNTOR

Penningmarknadsräntorna i de flesta segment gick ned mellan den 9 juni och den 7 september 2011, 
vilket återspeglar ändrade förväntningar på räntorna på kort sikt som följd av förnyade spänningar 
på finansmarknaderna. Tidigare, den 7 juli 2011, beslutade ECB-rådet att höja ECB:s styrränta med 
25 punkter, vilket trädde i kraft i och med den huvudsakliga refinansieringstransaktion som avveck-
lades den 13 juli 2011. Samtidigt ökade penningmarknadsräntornas volatilitet.

SAMMANFATTNING AV KAPITLEN I  
ECB:s MÅNADSRAPPORT SEPTEMBER 2011

DEN EKONOMISKA OCH MONETÄRA UTVECKLINGEN
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2.4 OBLIGATIONSMARKNADERNA

Mellan slutet av maj och början av september 2011 minskade avkastningen på långfristiga stats-
obligationer med AAA-rating i euroområdet och USA markant. Denna utveckling återspeglar en 
nedrevidering av tillväxtförväntningarna för större utvecklade ekonomier, liksom investerarnas aptit 
på säkrare tillgångar. Dessutom vägde en betydande intensifiering av spänningarna relaterade till 
statsskuldkrisen i euroområdet och ett ratingföretags nedgradering av USA tungt på stämningsläget 
på marknaderna. På båda sidor av Atlanten ökade osäkerheten om utvecklingen på obligations-
marknaderna, mätt genom den implicita volatiliteten på obligationsmarknaden. Ränteskillnaderna 
mellan statsobligationer i euroområdet ökade för de flesta länderna. Samtidigt visar siffror på den 
långsiktiga forward break even-inflationen i euroområdet i början av september fortfarande att in-
flationsförväntningarna är fast förankrade.

2.5 AKTIEMARKNADERNA

Mellan slutet av maj och början av september gick aktiepriserna ned både i euroområdet och USA. 
Utvecklingen drevs av nedrevideringar av förväntningarna om den globala tillväxten. Dessutom 
bidrog betydande spänningar relaterade till euroområdets statsskuldkris och nedgraderingen av 
USA:s statsskuld till att i investerarnas riskaptit minskade. Faktisk och förväntad ökning av vinst 
per aktie gick ned. Denna utveckling återspeglade osäkerhet om aktiemarknaderna på båda sidor 
om Atlanten.

2.6 ICKE-FINANSIELLA FÖRETAGS FINANSIERINGSFLÖDEN OCH FINANSIELLA STÄLLNING

Från april till juli 2011 ökade de reala finansieringskostnaderna för icke-finansiella företag i euro-
området. Den sammantagna ökningen döljer skiftande utveckling i de viktigaste komponenterna. 
Vad gäller finansiella flöden ökade den årliga takten på utlåning till icke-finansiella företag ytter-
ligare och var 1,5 procent andra kvartalet 2011. Låndynamiken förefaller vara i linje med tillväxt-
mönstret i euroområdet. Icke-finansiella företags utgivning av skuldförbindelser avtog ytterligare 
andra kvartalet.

2.7 HUSHÅLLSSEKTORNS FINANSIERINGSFLÖDEN OCH FINANSIELLA STÄLLNING

Finansieringsvillkoren för euroområdets hushåll karakteriserades av något ökande banklåneräntor 
andra kvartalet 2011. Dessutom skärptes kreditvärdighetskraven för lån till hushållen för konsum-
tionsändamål och för bostadsköp andra kvartalet 2011 men för de senare i mindre grad än kvartalet 
före. Den årliga ökningstakten i monetära finansinstituts utlåning till hushåll har nyligen planat ut 
på omkring 3 procent. Hushållens skulder i förhållande till inkomster minskade ytterligare andra 
kvar talet 2011 medan skulder i förhållande till BNP och räntebörda var praktiskt taget oförändrade.

3 PRISER OCH KOSTNADER

Enligt Eurostats snabbstatistik var den årliga ökningstakten i HIKP-inflationen i augusti 2011 
2,5 procent, oförändrad jämfört med juli. Inflationen har legat kvar på relativt höga nivåer sedan 
slutet av förra året. Högre energi och andra råvarupriser var de viktigaste skälen till det. Det är san-
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nolikt att inflationstakten kommer att ligga kvar på väl över 2 procent under de kommande måna-
derna. Baserat på futuresmarknaderna för oljepriser bör inflationen därefter gå ned under 2 procent 
2012. Mönstret speglar förväntningarna om en relativt stabil löneutveckling i ett läge med måttlig 
ekonomisk tillväxt. I sina makroekonomiska framtidsbedömningar för euroområdet i september 
2011 förutser ECB:s experter en årlig HIKP-inflation på mellan 2,5 procent och 2,7 procent 2011 
och mellan 1,2 procent och 2,2 procent 2012. Risker till utsikterna för prisutvecklingen verkar vara 
i stor sett balanserade.

4 PRODUKTION, EFTERFRÅGAN OCH ARBETSMARKNADEN

Ökningen av euroområdets BNP i fasta priser saktade av till 0,2 procent på kvartalsbasis under  
andra kvartalet 2011 efter 0,8 procent det första. Som väntat avtog temporära faktorer som hade ökat 
tillväxten i början av året och negativa effekter av den japanska jordbävningen och eftersläpnings-
effekterna av tidigare oljeprishöjningar. Utvecklingen framöver verkar dämpa den underliggande 
utvecklingen i euroområdet på ett antal olika områden, däribland en avmattning av den globala 
tillväxten som härrör från nedgången i aktiekurserna nedgång och förtroendet i näringslivet, samt 
negativa effekter av spänningar på ett antal marknader för statspapper i euroområdet. Därför väntas 
ökningen av BNP i fasta priser öka mycket måttligt under andra halvåret i år. Samtidigt väntas den 
ekonomiska aktiviteten få fördel av den pågående tillväxten i den globala ekonomin så väl som 
av den ackommoderande penningpolitiska inriktningen och de olika åtgärder som vidtagits för att 
stödja den finansiella sektorns funktionssätt.

Denna bedömning speglas också i ECB-experternas makroekonomiska framtidsbedömningar för 
euroområdet i september 2011, som räknar med en årlig BNP-ökning på mellan 1,4 och 1,8 procent 
under 2011 och 0,4 och 2,2 procent under 2012. Jämfört med Eurosystemets makroekonomiska 
framtidsbedömningar från juni 2011 har intervallen för BNP-ökning för 2011 och 2012 reviderats 
ned. Riskerna för de ekonomisk utsikterna för euroområdet är nedåtriktade i en omgivning med 
speciellt hög osäkerhet.

5 UTVECKLINGEN AV DE OFFENTLIGA FINANSERNA

Den senaste statistiken för de offentliga finanserna från euroområdet pekar på en fortsatt nedgång i 
euroområdets budgetunderskott och en mer dämpad ökning av den offentliga sektorns skuldkvot i 
förhållande till BNP. Samtidigt har flera euroländer tillkännagivit ytterliggare konsolideringsplaner 
för att korrigera sina alltför stora underskott och få skuldkvoten på en hållbar stig. För att hantera 
oro över de offentliga finanserna bör regeringarna sikta mot en tidig konsolidering med omfattande 
strategier för att förbättra ländernas offentliga finanser och tillväxtperspektiv på lång sikt och för-
stärka ramverken för de nationella budgetarna.
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Ruta 

ECB:s experter har gjort framtidsbedömningar för den makroekonomiska utvecklingen i euro-
området baserade på de uppgifter som fanns tillgängliga per den 25 augusti 2011.1 Genomsnittlig 
BNP-tillväxt i fasta priser mätt på årsbasis beräknas bli mellan 1,4 procent och 1,8 procent 2011 
och mellan 0,4 procent och 2,2 procent 2012. Inflationen beräknas ligga mellan 2,5 procent och 
2,7 procent 2011 samt mellan 1,2 procent och 2,2 procent 2012.

Tekniska antaganden om räntor, växelkurser, råvarupriser och finanspolitik 

De tekniska antagandena om räntor samt antagandena om både energipriser och icke energi-
relaterade råvarupriser baseras på marknadsförväntningar med stoppdatum den 18 augusti 2011.

Antagandet om korta räntor är av rent teknisk karaktär. De korta räntorna mäts av tremånaders 
EURIBOR, med marknadens förväntningar som härleds från terminsräntor. Beräkningsmetoden 
innebär en genomsnittsnivå på de korta räntorna på 1,3 procent under 2011 och 1,0 procent under 
2012. Marknadsförväntningarna för avkastningen på de nominella tioåriga statsobligationerna i 
euroområdet tyder på en genomsnittlig nivå på 4,2 procent både 2011 och 2012. Genomslaget 
från marknadsräntorna till bankräntor antas fungera i linje med historisk regelbundenhet för 
större delen av euroområdet. I vissa delar, speciellt där det finns spänningar på marknaderna för 
statsobligationer väntas dock genomslaget följas av negativa effekter på bankernas kreditriskpre-
mier. Villkoren för kreditgivning antas fortsätta normaliseras gradvis men fortfarande tynga ner 
aktiviteten något under bedömningsperioden.

Vad gäller råvarupriser antas, baserat på terminsmarknaderna under den tvåveckorsperiod som 
slutade på stoppdatumet, att det årliga genomsnittet för priserna på Brentråolja ligga på 110,1 
USD per fat 2011 och på 106,5 USD per fat 2012. Priserna på andra råvaror än energi i USD2  
väntas öka med 19,6 procent 2011 och gå ned med 0,8 procent 2012. 

De bilaterala växelkurserna förväntas vara oförändrade under bedömningsperioden på de ge-
nomsnittsnivåer som rådde under tvåveckorsperioden fram till stoppdatumet den 18 augusti 
2011. 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 0,2 procent 2011 och minskar med 0,2 pro-
cent 2012.

Antagandena om finanspolitiken grundar sig på de enskilda euroländernas nationella budgetpla-
ner som var tillgängliga den 19 augusti 2011. De inkluderar alla politiska åtgärder som redan har 
godkänts av nationella parlament eller som specificerats tillräckligt noga av regeringarna och 
som sannolikt kommer att gå igenom lagberedningsprocessen

1 De makroekonomiska framtidsbedömningarna av ECB:s experter kompletterar Eurosystemets makroekonomiska bedömningar som 
två gånger om året utarbetas gemensamt av experter från ECB och de nationella centralbankerna i euroområdet. Den teknik som 
används överensstämmer med de metoder som finns i Eurosystemets framtidsbedömningar och beskrivs i ”A guide to Eurosystem 
staff macroeconomic projection exercises”, ECB, juni 2001, som finns på ECB:s webbplats. För att uttrycka den osäkerhet som 
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. 

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

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR 
EUROOMRÅDET AV EUROSYSTEMETS EXPERTER
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Antagandena om omvärlden

Den globala tillväxttakten har dämpats de senaste månaderna. Denna nedgång återspeglar tillfäl-
liga faktorer som effekterna av de japanska natur- och kärnkraftskatastrofer på den japanska eko-
nomin och på globala försörjningskedjor och även den dämpande effekten av högre råvarupriser 
i de största utvecklade ekonomierna. I ett framåtblickande perspektiv väntas att störningarna i 
försörjningskedjorna avtar och ger viss fart till tillväxten andra halvåret Den högre än väntade 
arbetslösheten, lägre förtroendet hos företag och konsumenter i utvecklade ekonomier och fort-
satt svaga bostadsmarknaden i USA väntas dock tynga ned tillväxten. Dessutom väntas den se-
naste tidens ändrade inställning på de globala finansmarknaderna ha ytterligare negativa följder, 
även om de inte beräknas bryta den globala återhämtningen, både p.g.a. förtroende- och förmö-
genhetseffekter under andra halvåret 2011. På medellång sikt väntas följderna av finanskrisen 
att tynga ned återhämtningen i utvecklade ekonomier vilket återspeglar behovet av justeringar 
i olika sektorer. Det hindrar utsikterna för en snabb förbättring av arbetsmarknaderna i några 
utvecklade ekonomier. Däremot väntas tillväxten i tillväxtekonomierna bli relativt robust med 
risk för överhettning. Den årliga tillväxttakten i real global BNP utanför euroområdet väntas öka 
med i genomsnitt 4,1 procent 2011 och 4,4 procent 2012. Ökningen av utländsk efterfrågan i 
euroområdet beräknas bli 7,0 procent 2011 och 6,8 procent 2012. Dessa tillväxtsiffror är lägre än 
i Eurosystemets framtidsbedömningar från juni 2011 vilket speciellt återspeglar nedrevideringen 
av utsikterna för USA:s ekonomi.

Bedömningarna för ökningen av BNP i fasta priser

Efter stark tillväxt, som drevs av en återhämtning i byggsektorn, i euroområdet första kvartalet 
2011, har den ekonomiska aktiviteten bromsat in de senaste månaderna. Aktiviteten i euroområ-
det dämpades av både negativa effekter relaterade till natur- och kärnkraftskatastroferna i Japan 
och den eftersläpande effekten av tidigare oljeprisökningar. Den underliggande drivkraften i 
euroområdet försvagades p.g.a. inhemska faktorer, såsom lägre aktiepriser, en åtstramning av 
finanspolitiken, hårdare kreditvillkor och ökande osäkerhet. Den återspeglas i högre riskpremier 
relaterade till statsskuldkrisen och försämrat företags- och konsumentförtroende. Eftersom flera 
av dessa faktorer väntas fortsätta att ha en negativ effekt på kort sikt väntas BNP i fasta priser 
endast öka måttligt under andra halvåret 2011. Därefter väntas aktiviteten gradvis ta fart när 
euroområdets export drar fördel av stigande utländsk efterfrågan, samtidigt som den inhemska 
efterfrågan väntas stärkas gradvis, stödd av den ackommoderande penningpolitiska inriktningen, 
åtgärder för att återställa finanssystemet och så småningom effekten av kraftig global efterfrågan 
på inhemska inkomster. På årsbasis väntas BNP i fasta priser öka med mellan 1,4 procent och 
1,8 procent 2011 och mellan 0,4 procent och 2,2 procent 2012. 

När man betraktar efterfrågekomponenterna närmare väntas ökningstakten för export utanför eu-
roområdet förbli relativt stark till 2012, men falla under ökningstakten för utländsk efterfrågan 
från euroområdet 2012, i linje med den trendmässiga minskningen av euroområdets exportmark-
nadsandelar. Efter den starka återhämtningen första kvartalet 2011 väntas totala investeringar 
bara öka måttligt resten av året, innan den tar fart igen 2012. Företagsinvesteringar väntas öka 
stadigt över bedömningsperioden, stödda av ökade vinster, ihållande exportökning och att ka-
pacitetsflaskhalsar uppstår. Investeringar i bostäder väntas dock förbli relativt dämpade hela 
bedömningsperioden, p.g.a. pågående justeringar på bostadsmarknaderna i en del länder. Detta 
återspeglas också i att ökningar av huspriserna väntas vara måttliga. Statliga investeringar för-
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Tabell A Makroekonomiska bedömningar för euroområdet

(genomsnittliga årliga procentuella förändringar) 1), 2)

2010 2011 2012

HIKP 1,6 2,5 – 2,7 1,2 – 2,2
BNP i fasta priser 1,7 1,4 – 1,8 0,4 – 2,2

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

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

Euroområdets årliga HIKP-inflation var 2,5 procent i augusti 2011. Totala HIKP-inflationen 
väntas ligga kvar över 2 procent de närmaste månaderna, till stor del beroende på effekten av 
tidigare stora ökningar av priserna på olja och andra råvaror på energi och livsmedel. Därefter 
bedöms, baserat på nuvarande råvaruterminspriser, importprisökningar att mattas av. Däremot 
väntas inhemskt pristryck att öka långsamt vilket återspeglar ökade arbetskraftskostnader och 
genomslaget av tidigare toppar i råvarupriserna. Detta leder till en gradvis ökning av HIKP-
inflationen exklusive livsmedel och energi över bedömningsperioden. Sammantaget beräknas 
den övergripande inflationen ligga mellan 2,5 procent och 2,7 procent 2011 samt mellan 1,2 
procent och 2,2 procent 2012. Ökning av ersättning per anställd väntas vara relativt måttlig över 
bedömningsperioden och återspegla de måttliga förbättringarna i arbetsmarknadsvillkoren. På 
grund av den partiella och eftersläpande responsen i nominella löner på konsumentprisinflationen 
väntas real ersättning per anställd gå ned 2011. Därefter väntas den öka långsamt. Eftersom 
produktivitetsökningen beräknas dämpas väntas enhetsarbetskostnaderna åter stiga 2011 och 
öka snabbare 2012. Därför beräknas vinstmarginalerna begränsas 2011 och 2012, vilket också 
återspeglar den väntat måttliga ökningen av total efterfrågan.  

utsätts minska till slutet av 2012, vilket för närvarande visas i de finanspolitiska konsoliderings-
paketen som tillkännagivits i flera euroländer.

Ökning av den privata konsumtionen väntas vara ganska dämpad 2011 innan den ökar något 
2012, mest som en följd av högre disponibel inkomst. Även om negativa effekter av högre rå-
varupriser kan dämpa ökningen av den disponibla inkomsten under resten av 2011 väntas in-
flationstrycket minska därefter vilket stöder dynamiken i den reala disponibla inkomsten 2012. 
Real offentlig konsumtion väntas endast öka något till 2012 vilket reflekterar de finanspolitiska 
konsolideringspaketen som tillkännagivits i flera euroländer. Importen från omvärlden väntas 
öka i något snabbare takt 2011 innan den stabiliseras 2012 och öka snabbare än total efterfrågan 
över hela bedömningsperioden. Nettohandeln väntas ge ett positivt men minskande bidrag till 
BNP under hela bedömningsperioden vilket återspeglar den något starkare exportökningen.
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Jämförelser med bedömningarna i juni 2011

Intervallen som beräknats för real BNP-tillväxt i euroområdet för 2011 och 2012 har justerats 
nedåt jämfört med de i de makroekonomiska framtidsbedömningar som Eurosystemets experter 
publicerade i månadsrapporten för juni 2011. Revideringarna för utsikterna för 2011 och 2012 
återspeglar både lägre utländsk efterfrågan och svagare inhemsk efterfrågan, de senare dämpas 
bl.a. av större osäkerhet, minskat förtroende, lägre aktiekurser och hårdare kreditvillkor, faktorer 
som tillsammans uppväger de positiva effekterna av den betydande nedrevideringen av de 
tekniska antagandena för genomsnittliga låneräntor. Nedrevideringen för 2012 återspeglar även 
effekterna av ytterligare finanspolitiska åtstramningar i några euroländer. Vad gäller HIKP-
inflationen har bedömningarna för 2011 lämnats oförändrade medan intervallen för 2012 är 
något smalare än i bedömningarna från juni 2011. 

Tabell B Jämförelse med framtidsbedömningarna från juni 2011

(genomsnittlig årlig ändring i procent)

2011 2012

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

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 
kalenderjusteringar för de olika prognoserna.

Enligt prognoser från andra organisationer och institut väntas euroområdets BNP-
ökning ligga mellan 1,6 procent och 2,0 procent 2011, något högre än i ECB-experternas 
framtidsbedömningar, och mellan 1,5 procent och 2,0 procent 2012 vilket är i övre delen av ECB-
experternas framtidsbedömningar. Vad gäller inflationen pekar prognoserna på en genomsnittlig 
årlig HIKP-inflation på 2,6 procent 2011, vilket är inom intervallet för ECB-experternas 
framtidsbedömningar. Prognoserna för HIKP-inflationen under 2012 ligger mellan 1,6 procent 
och 2,0 procent, vilket är väl inom gränserna i ECB-experternas framtidsbedömningar. 
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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 

OECD maj 2011 2,0 2,0 2,6 1,6
Europeiska kommissionen maj 2011 1,6 1,8 2,6 1,8
IMF juni 2011 2,0 1,7 2,6 1,8
Survey of Professional Forecasters augusti 2011 1,9 1,6 2,6 2,0
Consensus Economics Forecasts augusti 2011 1,9 1,5 2,6 1,9
Framtidsbedömningar av ECB:s experter september 2011 1,4 – 1,8 0,4 – 2,2 2,5 – 2,7 1,2 – 2,2

Källor: Europeiska kommissionens ekonomiska vårprognos 2011, IMF World Economic Outlook Update, juni 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 kalender-
justerade medan Europeiska kommissionen och IMF rapporterar tillväxtsiffror på årsbasis som inte är kalenderjusterade. Andra prognoser 
anger inte om deras uppgifter är kalenderjusterade eller ej.




