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förord

Förord

Det sista steget till fullbordandet av valutaunionen togs den 1 januari 2002
i och med att sedlar och mynt i nationella valutor byttes ut mot eurosedlar
och euromynt. Detta var en stor logistisk utmaning som involverade snart
sagt alla delar av samhället i de tolv euroländerna. Erfarenheterna har i
stort visat sig vara goda och sedel- och myntutbytet har avlöpt utan större
problem eller störningar på samhällsekonomin. I den här rapporten be-
skrivs hur utbytet av sedlar och mynt praktiskt har gått till. Syftet är att ge en
bild av vilka förberedelser som krävs, som information inför ett eventuellt
svenskt inträde i valutaunionen.

För de finansiella marknaderna har tillkomsten av euron inneburit för-
ändringar i många avseenden. I och med att valutarisken har försvunnit
inom euroområdet har en gemensam eurokapitalmarknad bildats för de
tolv euroländerna. Detta har lett till en delvis ny situation för de svenska
finansiella marknaderna. Därför är det angeläget att följa euroanvändningen
i Sverige. I rapporten uppdateras den statistiska genomgång som senast gjor-
des i lägesrapport 6 år 2001.

Rapporten har tillkommit inom ramen för det samarbete om EMU-förbere-
delser mellan Riksbanken och den finansiella sektorn som går under beteck-
ningen SIFS (Samråd och information med den finansiella sektorn). I Riks-
banken har rapporten sammanställts av Björn Hasselgren, Johan Pontén
och Helena Sjögren. Dessutom har Göran Ahlberg (Finansinspektionen),
Tomas Tetzell och Agneta Brandimarti (Svenska Bankföreningen), Björn
Flismark (SEB), Leif Vindevåg (OM Stockholmsbörsen), samt Mats Wallén
(Bankgirocentralen) bidragit med material och värdefulla synpunkter. Ett stort
tack till dem, till SIFS styrgrupp och till alla andra som har bidragit med råd
och synpunkter och på andra sätt hjälpt till i arbetet med rapporten.

Stockholm i juni 2002

Eva Srejber
vice riksbankschef
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Det praktiska genomförandet av sedel-
och myntutbytet i euroländerna

Den 1 januari 2002 bytte de tolv länder som nu deltar
i EMU:s tredje etapp ut nationella sedlar och mynt
mot eurosedlar och euromynt. Det var en omfattande
operation som ställde höga krav på planering och sam-
arbete mellan samhällets olika sektorer. I efterhand
är den samstämmiga bilden att sedel- och myntutbytet
gått smidigt i samtliga av de tolv berörda länderna,
och framför allt har utbytet gått mycket snabbt. Re-
dan några dagar in på år 2002 användes euron i flerta-
let kontanttransaktioner, och endast ett fåtal av alla
de problem som befarats uppstå i samband med utby-
tet inträffade.

Sedan den 28 februari 2002 är ingen av de nation-
ella valutorna längre lagliga betalningsmedel, och den
logistiska ansträngning som sedel- och myntutbytet
inneburit för de finansiella instituten, myndigheterna
och medborgarna i euroländerna är i stort sett över-
stånden. För Sveriges del ligger dock ett byte av sedlar
och mynt framför oss om det skulle bli ett ja i en folk-
omröstning om ett svenskt deltagande i valutaunionen.
Därför är det angeläget att alla berörda parter i sam-
hället drar lärdom av hur utbytet har gått till i de tolv
euroländerna.

Under mars 2002 besökte representanter från Riks-
banken centralbankerna i några av de länder som nu
har bytt till euro. Syftet med besöken var att diskutera
hur bytet från de nationella sedlarna och mynten till
euro har genomförts i de olika länderna. Denna del
av föreliggande rapport redovisar den information som
delgetts Riksbanken vid de besök som gjorts vid Fin-
lands Bank, Central Bank of Ireland, De Neder-
landsche Bank och Europeiska centralbanken (ECB).
Exempel är även hämtade från den rapportering som
Europeiska kommissionen och Sveriges ambassader i
euroländerna har bistått med under sedel- och mynt-
utbytet.

Erfarenheter av euroområdets
sedel- och myntutbyte

Organisation i samhället
Sedel- och myntutbytets organisation och uppläggning
har huvudsakligen varit en nationell angelägenhet.
ECB har samordnat utbytet genom att ställa upp olika
gemensamma regler och riktlinjer, till exempel om
förhandstilldelning av eurosedlar och -mynt. Dessa har
sedan anpassats till samhällsstrukturen och kontant-
hanteringssystemen i respektive land. Flera av länderna
har haft en liknande organisation av sina förberedel-
ser, där det högsta organet har varit en nationell styr-
grupp som överblickat samhället som helhet och haft
det övergripande ansvaret. Dessa styrgrupper har letts
från regeringshåll, oftast av finansministern, och har
fungerat som det samordnande organet och stått för
de vägval och policybeslut som behövts för att driva
arbetet framåt. Olika undergrupper till styrgrupperna
har bildats för att ansvara för de praktiska detaljerna
för eurointroduktionen inom de olika samhälls-
sektorerna. Denna typ av organisation motsvarar den
som Sverige införde 1997 i syfte att förbereda ett even-
tuellt svenskt deltagande i EMU:s tredje etapp.

Centralbankernas planering och interna
organisation
I huvudsak har centralbanken i respektive land ansvar-
at för de praktiska detaljerna avseende genomföran-
det av sedel- och myntutbytet. Detta har varit naturligt
eftersom centralbankerna normalt sett har det yttersta
ansvaret för distributionen av kontanter i samhället
och en övervakande roll i kontantsystemet. Central-
bankerna har också tillgång till distributionskanalerna
för sedlar och mynt och har därmed fått stå för den
praktiska koordineringen av sedel- och myntutbytet.

För att underlätta eurointroduktionen har flera av
euroländerna avstått från att göra några större föränd-
ringar i den kontanthanteringsstruktur de redan haft.
Se figur 1. Planeringen har således baserats på att alla
i kontanthanteringskedjan ska göra vad de normalt sett
gör, om än de hanterade volymerna är betydligt större.

Erfarenheter av euroområdets sedel- och myntutbyte
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Detta har i många fall fungerat väl, men i vissa fall har
det behövts extraordinära lösningar för att få utbytet
att löpa smidigt. Framför allt för utbytet av mynten
har det varit nödvändigt att frångå de vanliga rutine-
rna till följd av de stora volymerna.

Inom centralbankerna har projektgrupper inrättats,
huvudsakligen med medarbetare från betalnings-
medelssidan. Nära samarbete har inletts med de andra
aktörerna i kontanthanteringskedjan såsom banker, post,
handel, växlingskontor, värdetransportörer, med flera.
I ett land valde centralbanken att ta in extern projekt-
ledarkompetens för att driva arbetet i projektgruppen,
medan andra länder hämtat den kompetensen inom
centralbanken. Projektgruppernas arbete har sedan
knutits till de övergripande organisationer som fun-
nits på regeringsnivå. Centralbankerna har också haft
ECB:s kommittéer och deras undergrupper som fora
för att diskutera utbytet och finna lösningar på vissa
frågor. Kommittéarbetet har dessutom spelat en stor
roll för länderna vad gäller att praktiskt implementera
de rättsakter som ECB utarbetat gällande sedel- och
myntutbytet. Centralbankerna har överlag poängterat
att det i deras arbete varit viktigt att fokusera på de
praktiska aspekterna och att lämna policyfrågor till den
nationella organisationen.

Produktion av eurosedlar och euromynt
Produktionen av eurosedlar baserades på ett ECB-be-
slut som togs i juni 19981. Där sades att ECB beslutar
om utformningen av eurosedlarna, men att produk-
tionen av dem skulle ske decentraliserat. Därmed fick
varje land ansvara för tillverkningen av sitt eget behov
av sedlar och mynt inför introduktionen av euron.
Således organiserade ECB inte något pooling-för-
farande i det skedet, utan endast ett fåtal bilaterala
avtal slöts i det syftet. De nationella centralbankerna
fick själva avgöra vilka volymer som skulle produceras,
såväl för själva introduktionen som för logistiska la-
ger, men detta skulle sedan godkännas av ECB2. Un-
der åren fram till själva utbytet reviderades dessa vo-
lymer ett antal gånger, och speciellt sista året ökades
produktionen av lågvalörsedlar markant. ECB beslu-
tade dessutom i mars 2001 att bygga upp ett reserv-
lager att utnyttja om brist skulle uppstå någonstans i
eurosystemet under introduktionsfasen. Detta lager ut-
nyttjades i några fall. Det som återstår av reservlagret
kommer att slås samman med det mer långsiktiga stra-
tegiska lager som byggs upp inom euroområdet.

Utformningen av euromynten fastställs till skillnad
från sedlarna av EKOFIN-rådet, medan tillverknings-
volymerna fastställs av ECB. Detta sköts enligt samma
princip som med sedlarna – länderna får själva upp-
skatta vilka volymer som krävs och därefter ska dessa

1 ECB/1998/6.
2 ECB/1999/10, ECB/2000/17.

Figur 1. Kontanthanteringskedjan – schematisk struktur
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som användes av den nationella valutan, vilket sedan
översattes till euro. För svensk del skulle det innebära att
det skulle behövas många 10- och 50-eurosedlar efter-
som 100- och 500-kronorssedlar används i stor utsträck-
ning. Denna ganska enkla tumregel har dock i många
länder visat sig ge en olämplig fördelning av sedlar och
mynt i euro, vilket gör att valörfördelningen varit något
sned. Det verkar helt enkelt som om allmänheten efter-
frågar en annan sammansättning av valörer i euro än i
de gamla nationella valutorna. Det är tänkbart att de
valörer som distribueras i uttagsautomater styr efterfråg-
an på kontanter mer än gamla vanor. En något sned för-
delning av produktionen kan korrigeras till att passa ef-
terfrågan i kommande beställningar av sedlar och mynt,
varför detta inte behöver vara en stor fråga.

I Finland infördes avrundningsregler till närmaste
5 eurocent, i enlighet med vad som tidigare gällt för
betalningar i finska mark. Detta medför att behovet
av en- och tvåcentsmynt i Finland är litet och således
producerade Finlands Bank inledningsvis endast en
försumbar mängd av dessa mynt. Naturligtvis är mynt-
en lagliga betalningsmedel i Finland, men det ansågs
inte behövas någon omfattande produktion. Effekten
av detta blev dock att de finska 1- och 2-centsmynten
blev en raritet hos myntsamlare och priserna på dessa
steg långt över det nominella värdet. Finlands Bank
fick därför öka utgivningen i syfte att få ned priserna
igen. Denna erfarenhet har bäring på den svenska sit-
uationen om euron skulle introduceras här eftersom
liknande avrundningsregler avses tillämpas i Sverige.
Erfarenheter kan hämtas från Finland om vilka
produktionsvolymer som krävs för att hålla nere pris-
erna på lågvalörsmynten i andrahandsmarknaden.

Svårigheter i produktionen
Den största svårigheten i produktionen av såväl euro-
sedlar som -mynt var att de alla skulle ha samma tek-
niska egenskaper oavsett var de var tillverkade. Detta
är ytterst viktigt för att sedlarna och mynten ska fung-
era i automater i hela euroområdet. Noggranna tek-
niska specifikationer slogs fast av ECB i ett tidigt skede.
Länderna var tvungna att göra investeringar i kvalitets-
kontrollutrustning så att inga sedlar och mynt som inte
stämde överens med specifikationerna skulle ges ut.
Många länder rapporterade om svårigheter att hålla
tillverkningen inom de tekniska specifikationerna, i
synnerhet vad gäller mynten. Anledningen till detta

godkännas av ECB3. Eftersom mynten har en nation-
ell sida har det varit svårare att samarbeta myntverk
emellan, vad gäller produktion av olika valörer, än för
sedlarna.

I och med att samtliga deltagande länder utom
Grekland hade en övergångsperiod om tre år innan
utbytet av sedlar och mynt genomfördes fanns det tid
att framställa sedlarna och mynten. Den tiden var nöd-
vändig eftersom tillverkning av nya sedlar och mynt
alltid innebär ett visst testförfarande som är tidskräv-
ande. Grekland fick en kortare tidsperiod för fram-
ställningen av sedlar och mynt eftersom landet blev
medlem i valutaunionen först 2001. Där hade dock
produktionen förberetts väl redan före inträdet och
därmed kunde den starta så fort landet inträtt i valuta-
unionen. Landets centralbank tog även hjälp av and-
ra tryckerier och myntverk inom EU för tillverkning
av vissa valörer. På så sätt hade även Grekland sitt
behov av sedlar och mynt tillgodosett i tid inför över-
gången till euro.

Beräknade och behövda volymer
De totala volymerna eurosedlar och -mynt som behövde
produceras inför introduktionen rapporteras ha varit
cirka 14,5 miljarder sedlar och drygt 51 miljarder
mynt4. Detta inkluderar såväl de sedlar och mynt som
gått ut i cirkulation som ländernas mer kortsiktiga logis-
tiska lager. I efterhand har dessa volymer visat sig ha
varit något i överkant, vilket minskar produktions-
behoven under det närmaste året. I synnerhet lågvalör-
sedlar behövdes i stor omfattning under själva intro-
duktionen för att euron lätt skulle börja cirkulera. Ef-
ter introduktionen har det behovet avtagit och
centralbankerna har fått tillbaka en stor del av sed-
larna. I en del länder gäller samma sak för mynten.
Eftersom behovet av de stora volymerna av lågvalör-
sedlar och mynt under årets första veckor kunde för-
utses, lades stora lager av dessa upp inför utbytet. Det
bör betonas att en bristsituation hade kunnat inne-
bära avsevärda samhällsekonomiska störningar och att
produktionen av sedlar och mynt varit angelägen för
att hålla en hög beredskap.

När produktionsplaneringen gjordes i respektive land
utgick den till stor del från vilka sedel- och myntvalörer

Erfarenheter av euroområdets sedel- och myntutbyte

3 EG/975/98, EG/423/99.
4 Kommuniké från Europeiska kommissionen (IP/02/368) inför
Europeiska rådets möte i Barcelona, 14-15 mars 2002.
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är att de nationella frånsidorna har olika mönster som
ger upphov till olika ledningsförmåga, vilket automat-
er kan reagera på och därmed inte acceptera mynten.
Därför krävdes många och noggranna tester av mynten
innan produktionen kunde starta och det var av
yttersta vikt att mynten inte avvek det minsta från vad
som var specificerat, något som verkar ha lyckats.

Visserligen har media rapporterat om felaktiga sed-
lar och mynt som satts i cirkulation, men det handlar
om enstaka exemplar och på en övergripande nivå är
det helt försumbara volymer. Det har förekommit vissa
problem med leveranser av material till sedlarna och
mynten, men på det stora hela har produktions-
momentet avlöpt väl. Vad gäller automatindustrin er-
bjöds de via beställningscentra sedlar och mynt långt
före introduktionen för tester, vilket förenklade
tillverkningsproceduren.

Förhandsdistribution av sedlar och mynt
– omfattning och svårigheter

Distributionen av eurosedlar och -mynt var väl förbe-
redd i alla länder i euroområdet redan före den
1   januari 2002. Eurosedlar – framför allt i små valö-
rer – hade förhandsdistribuerats i stor omfattning till
både banker och handel sedan i september 2001.
Mynten distribuerades under december månad, främst
till handel och allmänhet. Utan förhands-
distributionen hade övergången blivit betydligt mer
logistiskt komplicerad, varför denna kan anses ha varit
avgörande för en lyckad introduktion. Totalt sett
förhandsdistribuerades 6,5 miljarder sedlar av de cirka
14,5 miljarder som producerades inför utbytet. Även
37,5 miljarder mynt distribuerades före den 1 januari
2002, det vill säga 73 procent av den totala tillverknings-
volymen eller 97 procent av de mynt som var i bruk i
slutet av januari 2002. Se figur 2.

Detta gjorde det möjligt att snabbt få euron i cirkula-
tion, något som annars skulle ha komplicerats av bris-
tande transportkapacitet. Uppgifter från Finlands Bank
om förhandsdistributionen är likartade; vid slutet av förra
året fanns nästan 60 procent av det uppskattade utgiv-
ningsbehovet för sedlar ute hos bankerna, medan för
mynten siffran var drygt 70 procent.

För att kunna komma ifråga för förhands-
distribution måste bankerna ha tecknat avtal med res-
pektive nationell centralbank i enlighet med ECB:s
riktlinjer. Bankerna måste även ställa säkerhet för det
förhandsdistribuerade värdet, samt försäkra det mot
skador och rån. Valutering av förhandsdistribuerade
euro skedde efter en modell som tagits fram vid ECB5.
Denna innebär att eurosedlar och -mynt som förhands-
distribuerats till kreditinstitut debiterades deras kon-
ton vid centralbanken med en tredjedel av summan
vid tre olika tillfällen: den 2 januari, den 23 januari
och den 30 januari 2002. Distributionen till bankerna
påbörjades i de flesta länder i september 2001.

Erfarenheter av euroområdets sedel- och myntutbyte

För att ytterligare underlätta spridningen av euro i
samhället kunde bankerna distribuera euro vidare till
handeln och andra tjänsteföretag som exempelvis
restauranger, hotell och taxi. Detta skedde huvudsak-
ligen i december och gällde främst mynt och låg-
valörsedlar till växelkassor. Även i detta fall krävdes
avtal mellan företaget och dess bank i enlighet med
ECB:s riktlinje om utbytet av sedlar och mynt, och för-
säkring måste också finnas. Bankerna ställde säkerhet
inte bara för de värden de själva hade i lager utan även
de som vidaredistribuerades. Företagen fick betala
ränta på vidaredistribuerade medel från leverans-
dagen och därför var intresset stort för att få så sen
leverans som möjligt, vilket ställde krav på transporter
i slutet av december.5 Europeiska centralbankens riktlinje av den 10 januari 2001 om

antagande av vissa bestämmelser avseende utbytet av sedlar och mynt
2002 (ECB/2001/1).

Figur 2. Totalt antal distribuerade sedlar och mynt i
euroområdet, miljarder
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Det var till största delen lågvalörsedlar som distribu-
erades på förhand, både till banker och till handel. Detta
var nödvändigt för att det inte skulle bli brist på växel i
samhället under de första dagarna. Därtill hade bankerna
i några länder laddat uttagsautomater med 5-eurosedlar
för att minska handelns behov av växel. I Nederländerna
gjordes vid centralbanken beräkningar av hur mycket
sedlar och mynt som skulle gå åt som växel i handeln,
och utifrån dessa gav centralbanken rekommendationer
till de andra aktörerna i kontanthanteringskedjan om
hur mycket som borde förhandsbeställas. Detta slog väl
ut och det var endast i några få affärer som det uppstod
problem på grund av brist på växel. Den bristen berodde
i huvudsak på överdistribution av 50-eurosedlar i vissa
uttagsautomater, se nedan. Viss växelbrist rapporterades
också från Frankrike, där behovet verkar ha underskat-
tats något.

Det var angeläget att se till att inga euro kom ut på
marknaden före den 1 januari 2002, och därmed dist-
ribuerades inga euromynt till allmänheten förrän i
mitten av december. Förfaringssättet för distributio-
nen av mynten före introduktionsdagen skiljde sig åt
mellan länderna. I Nederländerna, till exempel, dist-
ribuerades gratis myntset till alla medborgare över sex
års ålder, medan myntset i andra länder såldes till sitt
nominella värde. Dessa innehöll mynt till ett värde av
mellan 3,88 och 15,24 euro. På det sättet blev
euromynten snabbt kända för allmänheten och
förhandsförsäljningen skapade ett intresse för den nya
valutan. I ett flertal länder (till exempel Finland och
Irland) växlade centralbanken ut större ”företags-
paket” som innehöll både sedlar och mynt, i syfte att
förbereda små företag på övergången.

Några månader efter introduktionen av euron har
det visat sig att stora mängder eurosedlar och -mynt
strömmar tillbaka till centralbankerna. Anledningen
till detta är att den mängd sedlar och mynt som be-
hövdes för att euron skulle cirkulera under de första
dagarna vida översteg det långsiktiga behovet. I Fin-
land kom till exempel nära 13 procent av de förhands-
distribuerade mynten tillbaka redan i slutet av februari,
liksom en stor andel av lågvalörsedlarna.

Utväxling av euro
En viktig faktor i utbytet av sedlar och mynt visade sig
vara uttagsautomaterna, eftersom en stor del av euro-
sedlarna spreds genom dem. Många banker var

stängda den 1 januari 2002 medan en entusiastisk all-
mänhet snabbt ville få tag i de nya sedlarna och
mynten, helst redan på nyårsnatten. Därmed blev det
ett stort tryck på att uttagsautomaterna skulle ställas
om till euro så snabbt som möjligt vid årsskiftet, vilket
också lyckades. Redan den 2 januari var 91 procent av
uttagsautomaterna i euroområdet omställda, endast
ett par dagar senare fungerade alla med eurosedlar.
Vikten av den snabba omställningen ska inte under-
skattas, speciellt för länder som Finland där normalt
sett cirka 85 procent av sedlarna i samhället distribu-
eras via uttagsautomater.

Vilka valörer som använts i uttagsautomaterna var-
ierar som ovan nämnts mellan länderna. Många har
valt att distribuera lågvalörsedlar den vägen, och där
det har funnits tillgång till automater med fyra maga-
sin har det varit enkelt att täcka in valörerna 5 - 50
euro. Trots goda beräkningar av total efterfrågan på
sedlar och mynt i Nederländerna saknades en över-
enskommelse om vilka valörer som belopp skulle de-
las upp i vid uttag. Exempelvis hade det varit bra om
automaterna vid ett uttag om 50 euro hade distribu-
erat ett antal 5- och 10-eurosedlar, för att öka cirkula-
tionen av dessa, men nu fick de som tog ut i uttags-
automater i många fall helt enkelt en 50-eurosedel. Detta
gjorde att handeln fick växla fler högvalörsedlar än pla-
nerat. Vad gäller andra typer av automater har det rap-
porterats att till exempel bensinautomater inledningsvis
inte tog emot eurosedlar. Detta var dock ett övergående
problem.

Utväxlingen av euron skedde på olika sätt i de olika
länderna. Naturligtvis behövdes hjälp av alla som han-
terar kontanter. Trots det bildades långa köer på
många ställen. Detta verkar dock ha tagits med rela-
tivt jämnmod av kunder, kanske beroende på att många
var helglediga vid den tidpunkten. Situationen i han-
deln förbättrades snabbt medan det tog något längre
tid i bankerna. I ett flertal länder höll bankerna öppet
längre än vanligt för att klara av anstormningen av
kunder, vilket togs emot positivt. Det har dock rap-
porterats om att en del banker inte ville utföra ren
växling utan att kontanter måste sättas in på konto för
att först därefter kunna disponeras. Detta skapade en
del missnöje som sannolikt hade kunnat undvikas med
bättre information till kunderna i förväg. Det förekom
också att banker tog ut växlingsavgifter trots att de i
förväg avtalat att detta inte skulle göras.

Erfarenheter av euroområdets sedel- och myntutbyte
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I många länder drog bankerna det största lasset. I
Finland, som är ett land vars kontantanvändning lik-
nar Sveriges6, fick handeln emellertid sköta en stor del
av växlingen eftersom bankerna i ganska liten utsträck-
ning ägnar sig åt kontanthantering. Överlag verkar
omsättningen i handeln ha ökat inför utbytet, vilket
sammanfaller tidsmässigt med en ökad kontant-
användning under samma period. Många konsument-
er har under senhösten 2001 helt enkelt valt att kon-
sumera extra mycket, eller att handla med kort, för
att göra sig av med eller undvika att hålla nationella
sedlar och mynt. Detta exempel visar på vikten av att
centralbanken, banker, post och handel samt andra
företag som hanterar kontanter samarbetar för att ett
sedel- och myntutbyte av denna omfattning ska kunna
genomföras.

Hantering av sedlar vid centralbankerna
Sedelhanteringen vid centralbankerna i samband med
övergången till euro verkar i stort ha skett i enlighet
med de planer som upprättats. Euroländernas kontant-
hanteringssystem har utan undantag klarat av de stora
volymerna sedlar med uppgraderingar av uppräknings-
kapacitet och lagringsutrymmen. Distributionen av
eurosedlarna har inte ställt några krav på maskinpark-
en till en början eftersom de kommer nya från tryck-
eriet. Däremot skulle de nationella sedlarna räknas
upp och äkthetskontrolleras innan de kunde förstör-
as. Centralbankerna har därför behövt extrapersonal
för uppräkning av de nationella sedlarna, och i vissa
fall har det även funnits behov av att göra investeringar
i nya sedelsorteringsmaskiner.

Det som har berett vissa svårigheter har varit att
uppgradera sensorer i sedelsorteringsmaskiner för
äkthetskontroll. När de första eurosedlarna börjat
komma tillbaka för uppräkning vid centralbankerna
måste parallella valutor kunna hanteras, vilket krävde
både ett antal maskiner för euro och några för den
gamla valutan. Det var i sig inte ett problem, men ef-
tersom alla länder skulle uppgradera sensorerna i
maskinerna samtidigt blev det långa leveranstider för
den nödvändiga programvaran, och några länder blev
klara i sista stund med installation av denna.

När de gamla nationella valutorna har kommit in
till centralbankerna har de räknats, äkthetskontroll-

erats och makulerats allt eftersom. Irland och Neder-
länderna hade makulerat så gott som hela sedelstocken
redan i början av mars, medan andra länder i vissa fall
behövde längre tid. I hur stor utsträckning länderna
hunnit makulera sedlar är naturligtvis beroende på
den takt med vilken sedlarna strömmar in. Att ha ogil-
tiga sedlar i lager hos centralbanken i väntan på ma-
kulering är i sig inte ett problem, mer än att det tar
upp lagringsutrymme, så det finns ingen anledning
att onödigtvis forcera den processen.

Hantering av mynt vid centralbankerna
Eftersom mynt är både tunga och skrymmande har
hanteringen av dessa som nämnts krävt de största för-
beredelserna inför utbytet. De normala distributions-
vägarna var inte tillräckliga för att ta hand om de stora
volymerna, utan speciallösningar har fått utformas
inför introduktionen av euron. Samtidigt har strävan
varit att göra ändringar i beställningsrutiner och
transportslingor på ett så tidigt stadium att banker, post
och handel skulle ha vant sig vid de nya rutinerna när
själva övergången genomfördes.

De länder som inte har ett lika finmaskigt kontors-
nät ute i landet som exempelvis Frankrike och Tysk-
land, har i många fall valt att separera hanteringen av
sedlar respektive mynt från varandra och har utform-
at speciallösningar för att handskas med mynten. Ett
exempel på detta är Nederländerna, som helt lyfte ut
mynten ur den normala kontanthanteringskedjan och
skapade ett myntcenter mitt i landet. Vid detta mynt-
center utfördes och administrerades all packning av
beställningar, tillverkning av startpaket, uppräkning
och äkthetskontroll samt distribution av mynten. I
byggnaden inrymdes såväl den nederländska central-
bankens verksamhet som de uppräkningscentraler för
mynt som drevs av värdebolag, allt i syfte att i möjlig-
aste mån samordna beställningar, mynttransporter och
personalbehov. Denna organisation fungerade bra,
men krävde information till kunderna eftersom den
innebar ändrade beställningsförfaranden för dessa.

En liknande organisation användes i Irland där två
myntdepåer inrättades i landet för både distribution-
en och indragningen av mynten. Dessa sköttes av ett
värdetransportföretag som tog hand om såväl distri-
bution av euro som indragning av irländska pund. Ett

Erfarenheter av euroområdets sedel- och myntutbyte
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undantag var dock de stora handelskedjorna som fick
leveranser direkt från Irlands centralbank, efter in-
struktion från depåerna, i syfte att minimera antalet
transporter. Både i Irland och i Nederländerna var
depåerna hyrda lokaler, men centralbankerna ansvar-
ade för besiktning av verksamheten och säkerheten
samt gjorde de nödvändiga kontrollerna av hanter-
ingen.

I Finland användes de fem kontor som Finlands
Bank har till förfogande för distributionen. En stor
del av mynten behövde dock aldrig passera genom
kontoren, vilka av utrymmesskäl hade svårt att lager-
hålla mynt, utan de transporterades direkt från mynt-
verket till beställaren.

Indragning av de nationella valutorna
I ett flertal länder strävade centralbankerna efter att
dra in en del av de nationella sedlarna och mynten
under hösten 2001, för att om möjligt minska
arbetsanhopningen i januari 2002. Centralbankernas
mål var att på så sätt undvika att ge ut nya nationella
mynt under 2001 och slippa onödiga kostnader. Re-
sultatet i länderna varierade. Finlands Bank lanserade
en indragningskampanj under andra halvan av 2001,
men den gav ganska litet resultat. Även efter introduk-
tionen av euron hade några månader in på året en
betydligt mindre mängd mynt i finska mark kommit
tillbaka till centralbanken än förväntat, och detta
mönster återfinns i flera av euroländerna. Det bör til-
läggas att det faktum att det finns nationella mynt kvar
i samhället i sig inte är ett problem eftersom de inte är
legala betalningsmedel och bara kan lösas in på cen-
tralbankerna inom en viss tid. Tiden för inlösen skil-
jer sig mellan euroländerna, se lägesrapport 7.

I Irland drevs en reaktiveringskampanj för mynt
under 2001 med budskapet att allmänheten borde
använda de mynt som de hade liggande hemma. Detta
gjorde att utelöpande myntmängd ökade mycket lite
under året och myntutbytet startade i ett bättre ut-
gångsläge. Centralbanken hade även god hjälp av
välgörenhetsorganisationer som var aktiva och tog
emot mynt i alla valutor som de sedan sorterade. Utan
dessa organisationers hjälp hade hanteringen av de
nationella mynten kunnat bli mer komplicerad. Där-
emot vidtogs inga speciella åtgärder för att dra in sed-
lar i förväg, utan detta skedde mycket snabbt under

utbytesperioden utan särskilda åtgärder. I början av
mars 2002 hade nästan hela den förväntade mängden
sedlar kommit in till centralbanken, och uppräkning
och äkthetskontroll av dessa var i det närmaste avslutad.

I Nederländerna lanserade centralbanken ”spar-
veckor” tillsammans med bankerna med start i mitten
av oktober 2001, då allmänheten uppmanades att sätta
in sina sedlar och mynt i gulden på banken. Detta gick
över förväntan och den utelöpande sedelmängden
minskade markant. En positiv effekt var också att all-
mänheten samtidigt passade på att sätta in sina över-
blivna mynt, vilket skapade en återströmning av cirka
680 miljoner mynt. Detta motsvarar ungefär en fjärde-
del av de mynt som beräknades komma in totalt sett
under övergången. Liksom i Irland hade central-
banken under de två första månaderna av 2002 hun-
nit processa de nationella sedlarna, och under de kom-
mande åren beräknas endast ett ytterligare marginellt
inflöde ske.

Ett flertal länder har vid indragningen av de nation-
ella sedlarna och mynten upplevt att transport-
kapaciteten varit otillräcklig. Distributionen av euro
fick i dessa lägen prioriteras och de nationella valu-
torna stannade därmed kvar ute på banker, hos värde-
transportörer och i handeln. Detta skapade problem
för aktörerna vad gäller lagringskapacitet och försäk-
ringstak som överskreds. I flera länder har detta också
medfört att centralbanken inte hunnit med att bok-
föra sedlar och mynt, och eftersom denna så kallade
valutering har blivit försenad har bankerna förlorat
ränteintäkter. Under våren 2002 har diskussioner på-
gått om huruvida detta kan motivera finansiell kom-
pensation till bankerna.

Transporter och säkerhet
En farhåga inför sedel- och myntutbytet var att
transportkapaciteten inte skulle vara tillräcklig, och
att det skulle bli svårt att upprätthålla säkerheten kring
de många transporterna. Dessa farhågor besannades
så till vida att det blev ont om transportmöjligheter
under de första veckorna av utbytet, men däremot
kunde den normala säkerhetsnivån bibehållas och
endast ett fåtal incidenter i samband med transporter
inträffade.

Erfarenheter av euroområdets sedel- och myntutbyte
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Transporterna var överlag mycket väl förberedda,
men trots det uppstod en del störningar. Naturligtvis
var alla tillgängliga värdetransportörer involverade i
utbytet, och till exempel i Irland hade de två stora akt-
örerna utökat antalet bilar för att kunna klara av de
stora volymerna.

Centralbankerna körde i många fall mynt och låg-
valörsedlar direkt till handeln för att lätta på bördan
för värdetransportörerna. I och med att utbytet gick
mycket fortare än beräknat ställdes dock ännu högre
krav på transportorganisationen i länderna än vad som
väntats. Distributionen av eurosedlar och -mynt prio-
riterades för att cirkulationen skulle komma igång
snabbt i samhället, och först därefter kunde transport
av de nationella valutorna tillbaka till centralbankerna
komma ifråga. Detta medförde, som ovan påpekats, att
handel och banker i några länder fick ha stora sum-
mor av nationell valuta liggande hos sig. Detta pro-
blem avtog emellertid snabbt eftersom så gott som hela
utbytet var klart efter bara någon vecka, och när denna
topp var över kunde arbetet fortsätta som planerat.

När det gäller säkerhetsriskerna fanns det till
exempel en oro hos transportörerna, vilka i åtmins-
tone ett land krävde att betydande åtgärder skulle vid-
tas för att garantera deras säkerhet. Det löstes med en
genomarbetad plan för bevakning av transporter med
hjälp av såväl polis som militär. Bevakningsinsatserna
uppmärksammades också i media i syfte att avskräcka
rånförsök, vilket verkar ha lyckats.

Penningtvätt
Inför introduktionen av euron förutspåddes en ökning
av försök till penningtvätt, eftersom stora mängder
svarta pengar skulle behöva växlas in innan de nation-
ella valutorna blev ogiltiga. För att minska omfatt-
ningen av penningtvätt intensifierade tillsynsmyndig-
heterna i euroländerna kontakterna med de finansiella
instituten, och rekommendationer riktades till dessa
om hur de borde agera i frågan under eurointroduk-
tionen. Exempel på rekommendationer var att befint-
liga regler strikt skulle följas, och att misstänkta fall
skulle rapporteras in snarast. Dessutom gick ett flertal
länder ut med information till allmänheten om reg-
lerna för växling av den nationella valutan.

I flera länder tycks det ha skett en ökning av antalet
rapporterade fall av penningtvätt i samband med se-
del- och myntutbytet. I en del fall har undersökning
av den typen av brott inte prioriterats. I stället har
tyngdpunkten i insatserna legat på att genomföra över-
gången på ett smidigt sätt. Dessutom har det, som tid-
igare nämnts, märkts en ökning i handeln med kapi-
talvaror, vilket tyder på att en viss mängd svarta pengar
kan ha passerat genom handeln.

Några av länderna har dock inte märkt av någon
påtaglig ökning av penningtvättsförsök inför euro-
introduktionen, som exempelvis Irland och Neder-
länderna. I Finland har penningtvätt normalt inte an-
setts vara ett stort problem eftersom landet har en låg
kontantmängd och en hög andel kortbetalningar.
Under övergången till euro noterades en lätt ökning
av antalet rapporterade fall, men detta kan bero på
att bankerna tog initiativ till att sänka gränsen för rap-
portering inför utbytet.

Utveckling av penningmängden
före eurointroduktionen
I de flesta euroländer har värdet på utelöpande sedlar
och mynt (M0) minskat under månaderna före
kontantutbytet, vilket följer det normala mönstret.
Normalt sett ökar kontanter i cirkulation kraftigt i
december som en följd av julhandeln och årets högsta
värde brukar nås precis före jul. Under 2001 minskade
i stället kontantmängden under hela hösten, förmod-
ligen för att allmänheten började göra sig av med sina
kontanter inför bytet av sedlar och mynt den 1 januari
2002. Se figur 3.

Detta mönster syntes tydligt i Nederländerna där
M0 sjönk med nära 40 procent under loppet av andra
halvåret 2001. I synnerhet var det högvalörsedlar som
stod för minskningen. Även i Finland minskade M0
med nära 15 procent mellan augusti och december
2001, medan i Irland endast en marginell minskning
av sedelmängden märktes. Inströmningen av sedlar
och mynt till de nationella centralbankerna skedde
såväl genom konsumtion som genom insättningar på
bankkonton. Det sistnämnda ledde i Finland till en
ökning om cirka 12 procent av penningmängdsmåttet
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M1, vilket inbegriper både kontanter i cirkulation och
allmänhetens checkkonton i banker.

I några länder uteblev effekten på M0. Det gäller
framför allt de länder där stora delar av den ute-
löpande sedel- och myntmängden beräknades bestå
av undangömda ”madrasspengar” och svarta pengar.
En stor del av dessa är naturligt nog i högvalörsedlar.
Eftersom dessa måste växlas in vid eurointroduktionen
kom de åter i cirkulation, främst genom konsumtion
av kapitalvaror och antikviteter, vilket gjorde att han-
deln fick stora mängder sedlar av höga valörer att han-
tera såväl före som efter årsskiftet. Bankerna har i några
fall även kunnat notera en ökning av inlåningen med
drygt 10 procent i början av året, jämfört med januari
2001.

Överlag har utbytet förenklats av att den utelöpande
mängden sedlar och mynt i euroområdet stadigt minsk-
ade från mitten av 2001 och fram till introduktionen
av euron, vilket visas i figuren nedan. Den vanliga upp-
gången i kontantmängden över jul uteblev i de flesta
av länderna.

Inflationspåverkan
I Eurostats euroindikator för januari 20027 sägs att
prisnivån i euroländerna, mätt i harmoniserade kon-
sumentpriser, steg med 0,5 procent mellan december
2001 och januari 2002. Detta anses dock inte vara till
största delen orsakat av kontantutbytet utan härleds
till kraftiga höjningar av priser på grönsaker till följd
av dåligt väder, och även till skattehöjningar på tobak
som medfört prishöjningar. Effekten av bytet till euro
beräknas ligga någonstans i intervallet 0,0-0,16 pro-
cent.

Det kom ofta upp i debatten inför kontantutbytet
att smygprishöjningar skulle kunna ske vid konverte-
ring av priser, vilket skulle ge en högre inflation. Fram-
för allt i Finland har detta varit en uppmärksammad
fråga eftersom avrundning av kontantbetalningar till
närmaste fem cent valdes där.

Från andra länder rapporteras att små dagliga ut-
gifter har blivit mer betungande, särskilt inom hotell-
och restaurangsektorn. I vilken mån detta är en psyko-
logisk effekt som har sitt ursprung i en ökad prismed-
vetenhet eller om det rör sig om en verklig inflations-
drivande effekt kommer med säkerhet att bli föremål
för ytterligare debatt och undersökningar.

Från Nederländerna rapporteras att prishöjning-
arna vid årsskiftet varit större än normalt, vilket delvis
kan härledas till eurointroduktionen. Det förväntas
dock inte ge en varaktig ökning utan inflationen tros
återgå till normala nivåer relativt snart. Även i Finland
har priserna ökat något sedan december 2001. Fin-
lands Bank har ännu inte gjort någon fullständig ana-
lys av hur stor effekt kontantutbytet har haft på prisni-
vån, men initialt har inget funnits som indikerar ett
stort inflationstryck beroende på avrundningsregeln.
I Frankrike uppmuntrades frivilliga branschöverens-
kommelser om prisstopp under perioden november
2001 – mars 2002, vilket verkar ha varit effektivt.

Figur 3. Värdet av sedlar och mynt i cirkulation i euroområdet
2001 i miljarder euro

Källa: ECB; Evaluation of the 2002 Cash Changeover, april 2002
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Sammanfattning
Redan ett par månader efter bytet av sedlar och mynt
till euro i de länder som nu deltar i EMU:s tredje etapp
märks nästan inga spår av det stora projektet. Ur ett
tillbakablickande perspektiv framstår dock de enskilda
insatser som gjorts i samhället som en exceptionell
operation som genomförts på alla plan.

I alla tolv länderna har styrgrupper och arbetsgrup-
per som letts av regeringen bildats, och i vilka alla olika
samhällssektorer senare involverats. För produktionen
av eurosedlar och -mynt, samt det praktiska sedel- och
myntutbytet, har centralbankerna varit ansvariga. En
svårighet var att uppskatta vilka volymer av sedlar och
mynt som skulle behövas inför introduktionen, och
en del länder överdimensionerade produktionen.
Detta gör dock endast att produktionen under det
kommande året blir mindre än beräknat.

En viktig faktor i utbytet var förhandsdistributionen
till banker, handel och allmänhet. Totalt sett förhands-
distribuerades cirka 40 procent av sedlarna i euro-
området, och nästan 75 procent av mynten. Detta
gjorde att hela samhället var väl förberett inför den
1 januari och det i sin tur minskade trycket på värde-
transportörerna. Även den snabba omställningen av
uttagsautomaterna i euroområdet bidrog i hög grad
till att utbytet gick så smidigt. Som väntat uppstod dock
långa köer både i banker och i handel för att växla in
de nationella valutorna under den första veckan på
året, men sedan verkar detta ha avtagit ganska snabbt.

Naturligtvis har trycket på centralbankerna varit
stort att ta hand om de gamla nationella sedlarna och

Erfarenheter av euroområdets sedel- och myntutbyte

mynten. Framför allt har mynten utgjort problem
eftersom de är tunga och därmed svårhanterliga. Ett
flertal av euroländerna har valt att handha mynten i
separata lokaler och med en distributionskedja som
skiljer sig från sedlarna. Centralbankerna försökte
också dra in en del av mynten redan under hösten
2001 för att sprida inflödet en smula, men resultaten
blev inte så omfattande som förväntat. Detta gjorde
dock att utelöpande myntmängd i några länder inte
ökade under året, vilket den vanligtvis gör, utan höll
sig konstant.

Som regel har länderna inte upplevt flaskhalsar i
sorteringen av sedlar och mynt, utan det har varit
transportkapaciteten som utgjort den trånga sektorn i
utbytet. Nationella sedlar och mynt har fått ligga kvar
längre i banker och i handel innan de kunnat trans-
porteras till centralbankerna, vilket har medfört pro-
blem med lagringskapacitet och försäkringstak för de
berörda parterna. Dessutom har i vissa länder valuter-
ing av insatta medel försenats några dagar. Positivt i
sammanhanget har varit att säkerheten kring transport-
er och lagring lyckats bibehållas, och endast ett fåtal
incidenter har inträffat i samband med utbytet.

Överlag har den utelöpande mängden sedlar och mynt
minskat kraftigt under andra halvåret 2001, i stället för
att som vanligt öka främst i december, vilket bidrog
till att förenkla utbytet. De initiala prishöjningarna vid
introduktionen av euron förefaller begränsade. De
mer långsiktiga effekterna återstår dock att utreda.
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Euron i svenska monetära finansinstitut
Riksbanken samlar varje månad in finansmarknads-
statistik från svenska monetära finansinstitut (MFI)8.
En genomgång av denna statistik visar att euron utgör
en relativt liten andel av MFI:s totala balansomslutning.
Kronan har den största andelen av den totala balans-
omslutningen, se tabell 1 och figur 4. I december 2000
utgjorde kronor 74 procent av tillgångssidan och 60
procent av skuldsidan men andelen har minskat se-
dan januari 1999, då motsvarande andelar var 78 res-
pektive 70 procent. Bland de svenska monetära finans-
instituten är bankerna de helt dominerande aktörerna.
Av totalt 331 miljarder kronor i euro på tillgångssidan
(december 2001) återfinns 285 miljarder på banker-
nas balansräkningar. På skuldsidan är bankerna lika
dominerande. Av totalt 347 miljarder kronor i euro
står de för 276 miljarder. Se vidare tabell 2.

Den minskade andelen kronor motsvaras endast till
liten del av en ökad andel euro i den totala balansom-
slutningen. I stället är det andelen utländska valutor
andra än euro och övriga EU-valutor9, det vill säga
bland annat US-dollar, som ökat mest jämfört med
1999. Under 2001 är den tendensen tydlig på skuld-
sidan, där andelen övrig valuta ökat från 26,1 procent
till 28,5 procent. Jämfört med januari 1999 är detta en
ökning med 8 procentenheter. Det kan tänkas att en
bakomliggande orsak är ökade importinkomster som
står kvar på till exempel US-dollar-konton för storföre-
tagens kommande behov. På tillgångssidan har ten-
densen mattats av. Mellan januari 1999 och januari
2001 ökade andelen övrig utländsk valuta från 13,5
procent till 17,1 procent för att sedan under 2001
sjunka tillbaka något till 15,4 procent. Under samma
period (helåret 2001) har eurons andel av tillgång-
arna också ökat med 0,5 procentenhet.

Andelen euro i MFI:s totala balansomslutning har,
vilket visas i tabell 1, ökat något mellan 1999 och 2001,
även om ökningen varierar mellan olika typer av institut

 Euron på den svenska
finansmarknaden

I och med introduktionen av eurosedlar och -mynt i
de tolv euroländerna finns det anledning att återigen
belysa euroanvändningen i Sverige och undersöka i vil-
ken mån den har förändrats. Det fanns förväntningar
redan 1999 på att den oåterkalleliga låsningen av de
nationella valutornas växelkurser till varandra och in-
troduktionen av euron som elektronisk valuta skulle
leda till en spontan övergång till euro i Sverige, eller
snarare i delar av det svenska finansiella systemet. Som
SIFS-gruppen kunde konstatera i lägesrapport 6 blev
så inte fallet. Euroanvändningen förblev en relativt
marginell företeelse i Sverige.

Även i början av 2002 kvarstår den bilden i stort:
svenska finansiella aktörers aktivitet på euromark-
naden är relativt begränsad. En viss ökad euroanvänd-
ning kan konstateras, men det rör sig i de flesta fall
om marginella förändringar. Det finns flera tänkbara
orsaker till den begränsade svenska användningen av
euron, men en av de främsta torde vara växelkurs-
risken. Därtill kommer att finansieringskostnaden för
svenska aktörer på euromarknaden jämfört med andra
alternativ inte blev avgörande lägre; ränteskillnaden
mellan Sverige och euroområdet blev mindre än för-
väntad. Sannolikt har även dröjsmålet med beslutet
om ett eventuellt svenskt deltagande i valutaunionen
påverkat användningen av euro i Sverige, bland annat
så till vida att vissa möjligheter att hantera transaktion-
er i euro (öppna konto i euro, notera aktier i euro på
Stockholmsbörsen, ha bokföringen i euro etc.) har
utnyttjats i mindre utsträckning än förväntat. Däremot
berörs även den svenska finansiella marknaden av de
strukturella förändringar av marknadsplatser, betal-
ningssystem och produkter som eurointroduktionen
och den ökande finansiella integrationen driver fram,
en utveckling som snarast förstärkts under senare tid.

Euroanvändningen i Sverige

8 I Sverige finns cirka 180 monetära finansinstitut. Det är samtliga
banker, kreditmarknadsföretag utom finansbolag, vissa kreditinstitut som
regleras i speciallagstiftning samt penningmarknadsfonder.
9 Övriga EU-valutor är det brittiska pundet och den danska kronan, samt
före 2001 den grekiska drachman.
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och poster i balansräkningen. Vid ingången av 1999 ut-
gjorde euron 5 procent av den totala balansomslutningen,
vilket motsvarar drygt 200 miljarder kronor. Vid års-
skiftet 2001/2002 var andelen euro på 7 procent av
balansomslutningen eller cirka 350 miljarder kronor.

Utlåning i euro
Det är framför allt banker och gruppen övriga kredit-
marknadsföretag10 som har aktiviteter i euro i den egna
balansräkningen. Som framgår av tabell 2 svarade bank-
erna i december 2001 för merparten av volymen euro
i absoluta tal, medan gruppen övriga kreditmarknads-
företag genom en snabb tillväxt i euroupplåningen
hade den högsta andelen euro i balansomslutningen.
Banker och övriga kreditmarknadsföretag har fram-
för allt tillgångar i euro, medan bostadsinstituten fram-
för allt har skulder i euro. I gruppen banker är det de
fyra storbankerna11 som i allt väsentligt, över 90 pro-
cent, svarar för euroinnehavet, medan det bland övriga
kreditmarknadsföretag är bolag med exportrelaterad

Tabell 1. Svenska monetära finansinstituts balansomslutning, miljarder kronor

       TILLGÅNGAR

Total Svenska Euro EU-valutor Övrig utländsk Andel Andel euro, Andel EU- Andel övrig
balans- kronor andra än valuta (annan än svenska procent valutor, utländsk
omslut- euro euro och övriga kronor, procent valuta,
ning EU-valutor) procent procent

jan 1999 3 978 3 099 205 137 537 77,9 5,1 3,4 13,5

dec 1999 3 906 3 037 222  96 550 77,8 5,7 2,5 14,1

jan 2000 4 176 3 137 282 110 647 75,1 6,8 2,6 15,5

dec 2000 4 398 3 218 289 126 764 73,2 6,6 2,9 17,4

jan 2001 4 583 3 336 307 156 783 72,8 6,7 3,4 17,1

dec 2001 4 603 3 400 331 164 708 73,9 7,2 3,6 15,4

SKULDER

Total Svenska Euro EU-valutor Övrig utländsk Andel Andel euro, Andel EU- Andel övrig
balans- kronor andra än valuta (annan än svenska procent valutor, utländsk
omslut- euro euro och övriga kronor, procent valuta,
ning EU-valutor) procent procent

jan 1999 3 978 2 763 227 168 820 69,5 5,7 4,2 20,6
dec 1999 3 906 2 693 254 129 830 69,0 6,5 3,3 21,2

jan 2000 4 176 2 763 300 135 977 66,2 7,2 3,2 23,4
dec 2000 4 398 2 817 263 132 1 185 64,1 6,0 3,0 26,9

jan 2001 4 583 2 891 318 178 1 195 63,1 6,9 3,9 26,1
dec 2001 4 603 2 752 347 192 1 312 59,8 7,5 4,2 28,5

Källa: Riksbankens finansmarknadsstatistik

10 Kreditmarknadsföretag är specialinriktade finansiella intermediärer.
Varje institutgrupp har sitt begränsade område för kreditgiving, vilket
framgår av bolagsordningen. Gruppen kreditmarknadsföretag består av
bostadsinstitut och övriga kreditmarknadsföretag. Övriga kreditmarknads-

Figur 4. Tillgångar respektive skulder i svenska monetära finansinstituts
balansomslutning. De olika valutornas procentandel av balansomslutningen i
december 2001

Tillgångar Skulder

och annan internationellt inriktad verksamhet som
svarar för merparten av exponeringen i euro.

Av bankernas totala utlåning i december 2001 ut-
gjorde euroutlåningen cirka 8 procent eller 180 mil-

Övrig utländsk valuta, 15,4%
EU-valutor andra än euro, 3,6%
Euro, 7,2%
Svenska kronor, 73,9%

Övrig utländsk valuta, 28,5%
EU-valutor andra än euro, 4,2%
Euro, 7,5%
Svenska kronor, 59,8%

företag utgörs av de tidigare mellanhandsinstituten och finansbolagen.
Deras verksamhet är inriktad på långivning till exempelvis kommuner,
jordbruksföretag och/eller speciell finansiering såsom exportfinansiering.
11 FöreningsSparbanken, Nordea, SEB och Svenska Handelsbanken.
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jarder kronor, se tabell 3. Av bankernas olika utlånings-
poster är det utlåning till utländsk allmänhet (mesta-
dels icke-finansiella företag) i andra EU-länder som
uppvisar den största andelen euro, 22 procent eller
motsvarande 75 miljarder kronor. Det är en ökning
sedan euron introducerades, då euroutlåningen ut-
gjorde 19 procent av utlåningen till utländsk allmän-
het eller 45 miljarder kronor. Även utlåning till utländ-
ska finansinstitut, företrädesvis banker i andra EU-länd-
er, visar på relativt stora volymer euro, 63 miljarder
kronor eller en andel av denna post på 17 procent vid
utgången av december 2001.

Vad gäller bankernas inhemska utlåning är det
posten utlåning till icke-finansiella företag som inne-
håller de lite större volymerna euro, motsvarande 27
miljarder kronor i december 2001, eller något över 4
procent av totala utlåningen till företag från bankerna.
Volymen euro har på det hela taget varit oförändrad
sedan januari 1999 medan andelen euro av företags-
utlåningen sjunkit. Hushållens efterfrågan på eurolån
i bankerna är obetydlig, 1 miljard kronor eller nära
en halv procent av hushållsutlåningen i december 2001
och posten har endast förändrats marginellt sedan
januari 1999.

För bostadsinstituten förefaller efterfrågan på bostads-
lån i euro vara liten och utlåningen i euro är således
försumbar. Vad gäller övriga kreditmarknadsföretag upp-
gick utlåningen i euro till totalt 3 miljarder kronor i
december 2001 eller cirka 2 procent av deras totala
utlåning.

Räntebärande värdepapper i euro
Av bankernas totala innehav i värdepapper var drygt
11 procent eller motsvarande 47 miljarder kronor i
december 2001 placerade i eurodenominerade stats-
papper, obligationer och andra räntebärande värde-
papper, vilket visas i tabell 3.

Gruppen övriga kreditmarknadsföretag hade i decem-
ber 2001 placerat 41 miljarder kronor eller drygt 39
procent av sina värdepapperstillgångar i eurodeno-
minerade räntebärande värdepapper. Det är en minsk-
ning från 55 miljarder i december 2000 men fortfar-
ande en högre andel än i december 1999 då 23 mil-
jarder kronor var placerade i räntebärande värdepapper
i euro. En trolig orsak till dessa fluktuationer kan vara
ränterelationerna mellan den svenska kronan och
euron.

In- och upplåning i euro
Som framgår av tabell 4 var bankernas totala in/upp-
låning i euro i december 2001 154 miljarder kronor,
vilket är drygt 7 procent av den totala in/upplåningen.
Detta utgör en fortsatt ökning från december 2000 då
in/upplåningen motsvarade 125 miljarder kronor el-
ler 6,5 procent. På bankernas skuldsida är det trans-
aktioner banker emellan, främst in/upplåning från
banker i andra EU-länder, som uppvisar den största
volymen euro, 86 miljarder kronor i december 2001. I
in/upplåning från övriga motparter i andra EU-län-
der, sannolikt mest företag, ingår 38 miljarder kronor
i euro. Även in/upplåning från svenska icke-finansiella
företag tillhör de poster som har lite större belopp i
euro, motsvarande 20 miljarder kronor, vilket utgör
mer än 5 procent av svenska företags inlåning i bank.

Bostadsinstituten hade i december 2001 en upplåning
i euro motsvarande 2 miljarder kronor eller 0,5 pro-
cent av deras totala balansomslutning.

Gruppen övriga kreditmarknadsföretag hade 2 miljard-
er kronor i upplåning i euro i december 2001, vilket
utgör 7,5 procent av dessas totala upplåningen. Upp-
låningen sker huvudsakligen från banker i andra EU-
länder och av deras totala bankupplåning utgör euron
43 procent.

Emitterade räntebärande värdepapper
Bankernas stock av emitterade värdepapper i euro upp-
gick i december 2001 till 45 miljarder kronor, vilket
utgör knappt 12 procent av den totala stocken emitter-

Institut- Tid-
grupp punkt Total Euro Euro- Total Euro Euro-

balans- andel balans- andel
omslut- % omslut- %
ning ning

Banker jan -99 2 462 196 8,0 2 462 184 7,5
dec -00 2 948 227 7,7 2 948 207 7,0
dec -01 3 131 285 9,1 3 131 276 8,8

Bostads- jan -99 1 187 1 0,1 1 187 52 4,4
institut dec -00 1 170 0 0,0 1 170 30 2,6

dec -01 1 210 0 0,0 1 210 43 3,5

Övriga jan -99  258 26 9,9  258 18 7,0
kredit- dec -00 280 61 21,9  280 26 9,3
marknads- dec -01 261 46 17,5 261 28 10,6
företag

Summa jan -99 3 907 222 5,7 3 907 254 6,5
MFI dec -00 4 399 289 6,6 4 399 263 6,0

dec -01 4 603 331 7,2 4 603 347 7,5

Källa: Riksbankens finansmarknadsstatistik

Tabell 2. Olika institutgruppers (MFI) balansomslutning och andelar i euro,

i miljarder kronor och procent

Tillgångar Skulder

Euroanvändningen i Sverige
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på knappt 18 000, att jämföra med cirka 16 000 i april
2000 och cirka 15 000 året dessförinnan. Det innebär
en ganska jämn ökningstakt om ungefär 1 000 ytter-
ligare konton om året. Fördelningen av eurokontona
är omkring 15 000 tillhörande företagskunder, och
knappt 3 000 för privatpersoner. Se också tabell 5. Det
kan alltså konstateras att endast mycket få privatkunder
funnit anledning att skaffa eurokonton. Även bland
fondhandlare är eurokonton ovanliga.

Euron på den svenska valutamarknaden
De största aktörerna på den svenska valutamarknaden
är Riksbankens valutapolitiska motparter, så kallade
primary dealers (PD), som utgörs av de fyra svenska
storbankerna samt sex utländska banker. Dessa tio
primary dealers handlar som grupp huvudsakligen
med utländska banker som inte är motpart till Riks-
banken, men även inom PD-kretsen och med svenska
banker som inte är primary dealers. Sammanlagt ut-
gör denna interbankhandel cirka 65 procent av alla
avistatransaktioner på den svenska valutamarknaden,
medan övriga avistatransaktioner görs direkt mot
kund. På interbankmarknaden görs i stort sett alla
transaktioner avista i kronor mot euro, medan termins-
och swaptransaktioner görs i kronor mot US-dollar.

I figur 5 nedan visas hur avistaomsättningen inter-
bank på den svenska valutamarknaden har utvecklats

ade värdepapper, se tabell 4. Av de olika instrument
som har emitterats i euro har certifikaten den största
volymen, 31 miljarder kronor.

Bostadsinstitutens utestående stock av värdepapper i
euro är något mindre än bankernas, motsvarande 40
miljarder kronor i december 2001, eller drygt 5 pro-
cent av den totala stocken. I bostadsinstituten är det
som förväntat obligationer som är det helt domine-
rande instrumentet (motsvarande 37 miljarder kro-
nor).

Övriga kreditmarknadsföretags stock av emitterade värde-
papper i euro uppgick i december 2001 till 24 miljar-
der kronor, vilket var en andel av den totala stocken
emitterade värdepapper på drygt 12 procent. Även här
är obligationer det instrument som nästan uteslutande
– 23 miljarder kronor – emitteras i euro.

Posten övriga tillgångar hade i december 2001 en
euroandel på 8,3 procent, motsvarande 22 miljarder
kronor, medan andelen euro av övriga skulder utgjorde
11 procent, eller 38 miljarder kronor. I båda dessa pos-
ter ingår marknadsvärdet av utestående derivat-
instrument, som svarar för mellan 35 och 60 procent av
beloppen.

Svenska bankkunders användning av euro
Enligt uppgifter från Svenska Bankföreningen ligger
det totala antalet konton i euro i svenska banker nu

Institut- Tid-
grupp punkt

Total Euro Euro- Total Euro Euro-
balans- andel balans- andel
omslut- % omslut- %
ning ning

Banker jan -99 1 653 130 7,9 382 37 9,7
dec -00 2 016 146 7,2 384 35 9,0
dec -01 3 228 180 8,1 425 47 11,1

Bostads- jan -99 1 142 0 0 15 0,5 3,3
institut dec -00 1 134 0 0 10 0 0

dec -01 1 185 0 0 4 0 0

Övriga jan -99 146 2 1,5 92 23 24,5
kredit- dec -00 150 5 3,1 116 55 48,0
marknads- dec -01 143 3 1,9 104 41 39,6
företag

Summa jan -99 2 941 132 4,5 489 60 12,3
MFI dec -00 3 299 150 4,6 510 90 17,6

dec-01 3 556 183 5,1 533 88 16,6

Källa: Riksbankens finansmarknadsstatistik

Tabell 3. Ett urval tillgångsposter för olika institutgrupper (MFI),

i miljarder kronor och procent

Utlåning Räntebärande
värdepapper

Tabell 4. Ett urval skuldposter för olika institutgrupper (MFI),

i miljarder kronor och procent

Institut- Tid-
grupp punkt

Total Euro Euro- Total  Euro Euro-
balans- andel balans- andel
omslut- % omslut- %
ning ning

Banker jan -99 1 619 93 5,7 301 54 18,0
dec -00 1 923 125 6,5 329 41 12,5
dec -01 2 128 154 7,3 389 45 11,7

Bostads- jan -99 231 0 0 812 51 6,2
institut dec -00 294 0 0 758 29 3,8

dec -01 368 2 0,5 731 40 5,4

Övriga jan -99 46 0,9 1,9 175 16 9,4
kredit- dec -00 45 4 9,2 194 17 8,9
marknads- dec -01 32 2 7,5 193 24 12,2
företag

Summa jan -99 1 896 94 4,9 1 287 121 9,4
MFI dec -00 2 261 130 5,7 1 282 88 6,8

dec-01 2 528 159 6,3 1 314 109 8,3

Källa: Riksbankens finansmarknadsstatistik

In/upplåning Emitterade värdepapper

Euroanvändningen i Sverige
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sedan euron introducerades, jämfört med perioden
före den 1 januari 1999 (då kronor handlades avista
mot D-mark). Som diagrammet visar har den dagliga
avistaomsättningen (interbank) fluktuerat runt 20
miljarder kronor sedan 1995. Största delen av
interbanktransaktionerna avista görs med utländska
banker som motpart.

Den genomsnittliga dagsomsättningen i kronor mot
D-mark under perioden 1995-1999 var 19,2 miljarder
kronor, och motsvarande siffra för perioden 1 januari
1999 till sista december 2000, det vill säga efter eurons
introduktion, var 19,5 miljarder kronor. Under period-
en 1 januari 2001 till 28 februari 2002 uppgick den

Sept 1999 April 2000 Mars 2002

Antalet eurokonton 15 000 16 000 18 000

Andel företagskunder 1,5-2% 2% 2-2,5%

med eurokonton

Andel privatkunder 0,02% 0,03% 0,03%

med eurokonton

Tabell 5. Eurokonton i svenska banker

Figur 5. Avistaomsättningen interbank på den svenska
valutamarknaden 1995-2001, miljarder kronor

Riksbanken har tio valutapolitiska motparter (svenska och utländska banker) och dessa går under benämningen
Primary Dealers (PD). Total interbankhandel på den svenska valutamarknaden omfattar avistahandel inom PD-
kretsen samt motparternas handel med svenska och utländska banker som inte är motparter till Riksbanken.

Kort om euron i
de svenska monetära finansinstituten

Euron har sedan introduktionen 1999 befäst sin
ställning som en viktig utländsk valuta i de finan-
siella instituten. Fortfarande vid slutet av 2001 var
dock andra utländska valutor, främst US-dollar, större
än euron. Den inhemska efterfrågan på krediter i
euro är begränsad. Bostadsinstitut och övriga
kreditmarknadsföretag möter mycket svag efterfrågan
på eurokrediter. Bankerna som har något större
belopp i euro i sina balansräkningar, har främst icke-
finansiella företag och andra finansiella institut som
sina motparter och då främst inom EU. Hushållens
aktivitet i euro är mycket begränsad mot de svenska
finansinstituten.

genomsnittliga dagsomsättningen till 22,5 miljarder
kronor. Den långsamt ökande tendensen under åren
1999 och 2000 har således förstärkts under 2001.

Euroanvändningen i Sverige
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Betalningar i E-RIX
I E-RIX avvecklas främst gränsöverskridande betal-
ningar, det vill säga sådana som går till eller från an-
dra centralbanker inom EU. Antalet gränsöverskri-
dande betalningar från Sverige var under år 2001 i
genomsnitt 258 stycken per dag, se figur 6. Jämfört
med år 2000 innebär det en ökning med cirka 6 pro-
cent. Betalningarna från Sverige utgörs nästan uteslu-
tande av interbankbetalningar, till skillnad från betal-
ningar till Sverige där kundbetalningar utgör cirka 30
procent. Antalet gränsöverskridande betalningar till
Sverige är betydligt fler än antalet betalningar från
Sverige. Under 2001 mottogs i genomsnitt 531 betal-
ningar per dag, vilket i jämförelse med 2000 var en
ökning med 2 procent. I E-RIX avvecklas få inhemska
betalningar; i genomsnitt rör det sig om 10 till 15
stycken per dag.

Värdet på de gränsöverskridande betalningarna från
Sverige var under 2001 i genomsnitt ca 5,6 miljarder
euro per dag, vilket var en minskning med drygt 16
procent jämfört med 2000.

Sverige står för ungefär en procent av de gränsöver-
skridande betalningarna i Target. Att relativt få gräns-
överskridande kundbetalningar sänds från Sverige be-
ror till stor del på att de svenska bankerna har valt att
kanalisera majoriteten av sina betalningar via Euro1.
Banker i Europa, framför allt mindre banker som inte
deltar i Euro1, använder i högre grad Target för att
sända gränsöverskridande kundbetalningar.

Betalningar i euro
Inom Eurosystemet finns ett gemensamt betalnings-
system kallat Target12 som knyter samman EU-länder-
nas nationella avvecklingssystem. Target drivs av ECB
och de nationella centralbankerna. Systemet är base-
rat på principen om bruttoavveckling i realtid, det vill
säga betalningar avvecklas kontinuerligt under dagen.
Det betyder att betalningar kan utföras sekundsnabbt
mellan kontohavare i de femton EU-länderna. Det är
ett system avsett för stora betalningar. Target skapades
för att de penningpolitiska operationerna skulle kunna
genomföras på ett effektivt och säkert sätt, men ut-
över det, används systemet även för interbankbetal-
ningar och stora kundbetalningar. Target är det största
systemet för överföringar av stora betalningar inom
EU-området. Näst därefter kommer Euro Banking
Associations (EBA) betalningssystem Euro113 som är
avsett för kommersiella betalningar. Det används i stor
utsträckning av de fyra svenska storbankerna. Euro-
betalningar i Sverige sker även i bank- och postgiro-
systemen. EU-kommissionens och de europeiska ban-
kernas initiativ avseende betalningar, SEPA (Single
European Payment Area), och de växande kraven på
snabbhet och kostnadseffektivitet även för så kallade
massbetalningar visar på en fortsatt utveckling av
betalningssystemen för euro.

Riksbanken har två parallella men funktionellt sep-
arata avvecklingssystem, varav ett handhar betalningar
i svenska kronor (K-RIX) och ett är för betalningar i
euro (E-RIX). En betalning i E-RIX kan avvecklas in-
hemskt, det vill säga mellan deltagare i E-RIX, eller
gränsöverskridande, vilket sker genom Target till den
centralbank i vilken mottagande deltagare har sitt
konto. E-RIX är öppet för olika typer av betalningar,
såväl interbankbetalningar som kundbetalningar och
det finns ingen beloppsgräns.

Riksbankens regelverk för avveckling i E-RIX14 grund-
ar sig på de principer som ECB har angett. Systemet är
öppet för kreditinstitut, vissa värdepappersföretag,
clearingorganisationer, samt vissa statliga myndigheter.

Figur 6. Antal sända och mottagna betalningar via Target till och
från Sverige, per dag

Källa: ECB och Riksbanken

12 Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer
System.
13 EBA står för Euro Banking Association, där ett större antal privata banker
ingår och tillhandahåller betalningssystemet Euro 1.Detta ska inte förväxlas

med den europeiska bankföreningen, European Banking Federation, EBF,
som är en sammanslutning av alla de nationella europeiska bankföreningar-
na. Se även avsnittet nedan om övriga eurobetalningar.
14 Sveriges riksbank, Regelverk för betalningsavveckling i RIX, januari 2001.
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Eftersom betalningar som sänds från Sverige näs-
tan uteslutande är interbankbetalningar är den genom-
snittliga gränsöverskridande betalningen från Sverige
relativt hög jämfört med den genomsnittliga Target-
betalningen i EU, se figur 7.

inom valutaområdet. En tredje möjlighet är att utnyttja
interbankmarknaden.

Värdepapper som kan användas i eurosystemet för
penningpolitiska transaktioner kan även användas som
säkerhet för kredit under dagen. Riksbanken har, lik-
som övriga centralbanker i EU-länderna utanför euro-
området, en egen lista över säkerheter som kan an-
vändas för intradagskredit i euro. ECB har, i fråga om
svenska emittenter, på begäran av Riksbanken gene-
rellt godkänt att obligationer och andra skuldförbind-
elser utgivna av den svenska staten samt obligationer
utgivna av svenska bostadsfinansieringsinstitut används
av Riksbanken som säkerhet för intradags- kredit.

Dessa svenska värdepapper kan även användas av
andra centralbanker inom EU som säkerhet för
intradagskredit, efter godkännande av ECB. Central-
bankerna i Finland, Frankrike, Nederländerna och
Tyskland har fått sådana tillstånd. En bank som deltar
i centralbankernas avvecklingssystem kan därigenom
använda svenska värdepapper som säkerhet för
intradagskredit i de systemen.

Övriga eurobetalningar
Svenska banker har, som ovan nämnts, i hög grad valt
att kanalisera sina kundbetalningar via EBA:s
betalningssystem Euro1. Cirka 70 europeiska clearing-
banker är medlemmar i systemet. Euro1 är ett netto-
avvecklingssystem, det vill säga endast nettot mellan
de olika deltagande bankernas betalningar avvecklas
och det endast en gång per dag, via ECB:s Target. Sys-
temet befordrar enstaka betalningsuppdrag. Genom
att Euro1 är ett nettosystem kräver det mindre likvidi-
tet och ger lägre kostnader för betalningar.

För en smidigare behandling av massbetalningar
förbereder EBA ett system för massbetalningar, kallat
STEP215, där förmedling av betalningsfiler ska kunna
ske, vilket ger högre effektivitet. De banker som inte
är medlemmar i Euro1 kan idag mot en mindre avgift
bli medlemmar av STEP1, som är avsett för mindre
betalningar upp till 50 000 euro. STEP2 utvecklas som
ett svar på det politiska trycket på bankerna att genom-
föra gränsöverskridande massbetalningar i euro lika
snabbt och billigt som inhemska. 2001 antogs EU:s
förordning om gränsöverskridande betalningar16 som
innebär att dessa betalningar inte får kosta mer än
motsvarande inhemska betalningar.

Figur 7. Genomsnittliga belopp för gränsöverskridande
betalningar i Target i miljoner euro

Källa: ECB och Riksbanken

Likviditetsförsörjningen i E-RIX
De länder som ingår i valutaunionen förser de utan-
förstående länderna med likviditet. Detta är nödvänd-
igt i och med att centralbanker i de EU-länder som
står utanför valutaunionen inte kan skapa eurolikvi-
ditet. För Danmark och Sverige är den maximala likvi-
diteten 1 miljard euro. För Storbritannien är motsvar-
ande belopp 3 miljarder euro.

Inledningsvis tillhandahöll Riksbanken deltagarna i
E-RIX intradagskredit i euro till totalt 1 miljard euro mot
säkerhet. Då behovet från deltagarna i E-RIX visade sig
vara mindre än väntat har beloppet sänkts etappvis till
500 miljoner euro. Kostnaden för tillhandahållandet
av euro fördelar Riksbanken ut på de deltagare som
använder krediten.

En anledning till att deltagarna i E-RIX inte har så
stort behov av att Riksbanken tillhandahåller euro åt
dem är att flertalet av bankerna har filialer eller dot-
terbolag i ett eller flera av länderna inom euroområdet,
vilket gör att de kan få tillgång till likviditet i euro från
en centralbank i euroområdet. En annan möjlighet är
att ordna avtal om kreditfacilitet med en annan bank
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15 S.T.E.P.S.= Straight Through Euro Payment System.
16 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2560/2001 av den
19 december 2001 om gränsöverskridande betalningar i euro.
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CLS17  som är en internationell så kallad special
purpose bank, ägd av privata banker, planerar att in-
leda sin verksamhet under tredje kvartalet 2002. CLS
syftar till att reducera den risk som uppstår vid avveck-
ling av valutatransaktioner genom att länka de båda
sidorna av transaktionerna till varandra. Några svenska
banker är medlemmar i CLS.

Dessa system konkurrerar med E-RIX, varför star-
ten av CLS är något som ytterligare kommer att skärpa
konkurrensen.

Via Bankgirocentralen sker inhemska betalningar i
euro. Det ackumulerade värdet av dessa betalningar i
Sverige är litet, motsvarande 500 miljoner kronor per
kvartal, och har legat relativt stabilt under 2001. Det
ska jämföras med omsättningen i hela bankgiro-
systemet som ligger på cirka 375 miljarder kronor per
år. En ökning av antalet eurobetalningar skedde un-
der första kvartalet 2002 jämfört med första kvartalet
2001 men det är svårt att bedöma om detta är en sig-
nifikant förändring. Se vidare tabell 6. Till detta ska
läggas övriga kundbetalningar i euro
(retailbetalningar) som enligt uppgift från Svenska
Bankföreningen skall uppgå till 4 500 stycken per kvar-
tal. Detta är en liten ökning från tidigare år men fort-
farande rör det sig om obetydliga mängder. Värdet på
dessa eurobetalningar är uppskattningsvis cirka 80
miljoner kronor per kvartal. Ovanstående siffror in-
kluderar inte inhemska betalningar via internationella
system, exempelvis tillhandahållna av EBA.

Svenska exportföretags syn på euron
Riksbanken för löpande samtal med aktörerna på de
svenska finansmarknaderna. Svenska exportföretag är
en grupp av dessa aktörer, vilka bland annat givits
möjligheten att ge sin syn på hur de anpassat sin finans-

Antal Belopp (tkr)

Kvartal 1 – 2001 3 659 267 549

2 – 2001 4 070 347 051

3 – 2001 3 293 766 461

4 – 2001 4 290 421 916

1 – 2002 6 486 536 804

Tabell 6. Inhemska eurobetalningar via Bankgirocentralen

17 Continuous Linked Settlement

Kort om betalningar i euro

Riksbankens avvecklingssystem, E-RIX, är länkat till
det EU-gemensamma betalningssystemet Target. An-
talet betalningar till Sverige från andra länder via
Target var i genomsnitt 539 per dag 2001. Det
görs relativt få gränsöverskridande betalningar från
Sverige via Target, vilket till stor del beror på att
de svenska bankerna har valt att sända merparten
av sina eurobetalningar i andra system än Target.
Under 2001 sändes i genomsnitt 258 gränsöver-
skridande betalningar från Sverige per dag. Vär-
det på dessa betalningar i Target var i genomsnitt
cirka 5,6 miljarder euro. Svenska banker utnyttjar
i hög grad EBA:s betalningssystem Euro1 och ge-
nom Bankgirot görs ett begränsat antal domestika
eurobetalningar.

policy till de förändringar som skett på valutamark-
naden under senare år. Diskussionen har också berört
frågan vad införandet av euron i de länder som nu
deltar fullt ut i EMU:s tredje etapp betytt för finans-
policyn. I synnerhet var det intressant att se närmare
på om detta inneburit att företagen bytt eller planerar
att byta basvaluta från kronor till euro.

Inledningsvis kan det konstateras att trenden mot
ökad globalisering inom företagssektorn fortsätter. En
del exportföretag har under de senaste åren genom-
fört större delutförsäljningar och sammanslagningar
av affärsverksamhet, vilket inneburit att dessa bolag
har mindre volymer valuta att sälja på termin mot kron-
or än vad de tidigare haft. I samband med tidigare
sammanslagningar och uppköp har flera helsvenska börs-
noterade exportföretag bytt redovisningsvaluta. Exem-
pel på sådana är AstraZeneca, PharmaciaUpjohn och
StoraEnso. Effekten av detta är bland annat att dessa
bolag ej längre växlar sitt driftsöverskott till kronor.

Svenska exportföretags användning av euron
Införandet av euron har gjort att företagen successivt
övergått till euro som transaktionsvaluta inom euro-
området. De stora exportföretagen fakturerar dock
kunder samt betalar underleverantörer i den valuta

Euroanvändningen i Sverige

Källa: Bankgirocentralen
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kunden eller underleverantören önskar. Trenden mot
outsourcing till utländskt ägda företag, innebär i viss
mån ökade kostnader i annan valuta än kronor. Det
antyds att det inte finns några konkreta planer på att
byta redovisningsvaluta till euro eller någon annan
valuta, utöver de förändringar som redan skett till följd
av samgåenden. Ett av skälen som anges mot att byta
redovisningsvaluta är den osäkerhet som råder avse-
ende ett framtida svenskt medlemskap i EMU:s tredje
etapp. Det faktum att det är svårt att beräkna de eko-
nomiska för- och nackdelarna av att övergå till att redo-
visa i euro innan ett svenskt medlemskap i valuta-
unionen blir verklighet, torde innebära att EMU-fråg-
ans förnyade aktualitet i den svenska debatten i sig
inte är ett skäl att byta redovisningsvaluta i nuläget.
För en del exportföretag vore det dessutom sannolikt
mer naturligt att övergå till US-dollar i det fall frågan om
byte av redovisningsvaluta skulle aktualiseras.

Euron på aktiemarknaden
När eurosedlar och -mynt introducerades i euro-
området den 1 januari 2002 hade aktiehandeln i
euroländerna redan skett i euro sedan 1999. I och med
att valutakurserna låstes gentemot euron övergick
börserna i euroområdet till att använda euro för aktie-
kurssättningen. När Grekland som tolfte land trädde
in i valutaunionen skedde samma omställning på den
grekiska aktiemarknaden. I tidigare lägesrapporter har
redovisats att nära tre fjärdedelar av den europeiska
aktiehandeln sker i euro, inklusive den eurohandel
som sker på Londonbörsen. För närvarande förekom-
mer det troligtvis inte något nämnvärt inslag av
euronotering från icke deltagande EU-länder i Lon-
don. Skälet till att London bidrar med cirka 10
procentenheter av eurohandeln i den europeiska
omsättningen är londontraditionen att normalt handla
utländska aktier i aktiens hemlandsvaluta. Detta för
att undvika påverkan på prissättningen som skulle
kunna orsakas av rörelser i valutamarknaden. Där-
emot tillämpar de flesta andra börser strategin att
handla även utländska papper i sin (värdlandets) va-
luta eftersom man ser sig som en ”retail market” där
enkelheten för kunden är viktigare än att de profes-
sionella aktörerna möter en prissättning som passar
dem.

Användningen av euro under
övergångsperioden
Euron har under åren 1999-2001 fungerat som pris-
sättningsvaluta i aktiehandeln i euroländerna på
samma sätt som US-dollarn utgör noteringsvaluta för
den internationella oljehandeln. Avvecklingen av af-
färerna har däremot skett i de gamla nationella valu-
torna i enlighet med vad kunderna föredragit. Under
dessa tre år av övergångsperiod har mycket få kunder,
såväl bland institutioner som privatpersoner, valt att
öppna bankkonton i euro för aktieaffärer med mera.
Skälet till detta är sannolikt att fördelarna ansetts vara
små. Någon valutarisk fanns inte kvar sedan den egna
valutan låsts mot euron, och därmed kunde de nation-
ella kontona ses som eurokonton även om räkne-
enheten, den lokala valören, var ojämn. Under över-
gångsperioden har kunderna därför fått avräknings-
notor som helt eller delvis angivit beloppen i både euro
och i den nationella valutan. Vilken version som bok-
förts av kunden har berott på om kunden förfogat över
eurokonto eller ej. Från och med ingången av 2002
har alla konton i euroländerna automatiskt konver-
terats till eurokonton. Därmed har den tidigare dubbla
redovisningen försvunnit och alla uppgifter ges endast
i euro vilket underlättar för både kunder och hand-
läggare.

Europas andel av den globala aktiehandeln har vuxit
på senare år, vilket återspeglar att euromarknaden
vuxit snabbare än marknaderna i USA och Fjärran
Östern. Till en del beror detta på de omstruktureringar
av aktieportföljer i Europa som skett sedan 1999.
Pensionsfonder, försäkringsbolag med flera är oftast
skyldiga att ha merparten av sina placeringar i hem-
landets valuta eftersom den är basen för kommande
pensionsutbetalningar. För dessa har perspektivet
efter 1999 vidgats så att alla de tolv euroländernas vär-
depapper kan räknas som inhemska placeringar,
något som lett till mycket stora omplaceringar i de lång-
siktiga portföljerna.

Förberedelser i Sverige
Bolag på Stockholmsbörsen har sedan 1999 kunnat
begära att få sina aktier noterade och handlade i euro.
Under perioden har det även införts en möjlighet att
byta från kronor till euro i bolagets redovisning. Mycket
få bolag har dock hittills valt att utnyttja dessa möjlig-
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heter. Vid ingången av 2002 fanns endast tre bolag på
Stockholmsbörsen med vilka parallell handel skedde
i euro. Av dessa är två - StoraEnso och Nordea – egent-
ligen specialfall då båda bolagen är finsk-svenska. De
har en väl fungerande kronhandel på Stockholms-
börsen och en motsvarande likvid eurohandel i Hel-
singfors. Detta förklarar sannolikt det ringa intresset
för eurohandel i Stockholm i bolagen.

Inför eurointroduktionen 1999 öppnade VPC möj-
ligheter för avveckling såväl i kronor som i euro. Detta
var nödvändigt med hänsyn till VPC:s hantering av de
räntepapper som handlas mellan centralbankerna i
Target.

Aktiehandeln i börsens SAXESS-system kan egent-
ligen ske i valfri valuta så länge det bara handlar om
en valuta per värdepapper. Detta arrangemang gäller
också på den gemensamma SAXESS-plattformen som
används för aktiehandeln i Danmark, Island, Norge
och Sverige. Handel och avveckling av affärerna sker i
respektive lands valuta. Däremot kompliceras börsens
statistik- och indexberäkningar om handeln sker paral-
lellt i flera valutor.

Om Sverige skulle delta i valutaunionen sker en
övergång till eurohandel. Detta kommer i så fall att
kräva arbete för att anpassa de interna systemen hos
börsmedlemmarna, liksom för kommunikationerna
med Stockholmsbörsen och VPC. Branschen bedömer
att de nödvändiga åtgärderna med mycket god tids-
marginal kan genomföras inom den så kallade kvalifi-
cerade förberedelsetid som är gränssättande för flera
myndigheter.

Mycket talar för att förändringarna i börshandeln
blir små under tiden fram till dess att en folkomröst-
ning i EMU-frågan genomförts. Om ett ja blir resultat-
et av folkomröstningen, fattar riksdagen beslut att
Sverige ska ansöka om deltagande i valutaunionen och
därefter lämnas Sveriges ansökan om fullt deltagande
i EMU:s tredje etapp. Under perioden före ett inträde
aktualiseras ett ERM 2-deltagande. Centralkursen är
då den kurs kring vilken kronan varierar. Det kan tän-
kas att företag väljer att föregripa inträdet. De har möj-
lighet att på eget initiativ byta till redovisning i euro
och begära att aktierna blir eurohandlade. Denna fråga
behandlas närmare i avsnittet om svenska export-
företags syn på euron.

När kronkursen låses oåterkalleligt mot euron vid
inträdet bortfaller valutarisken och situationen blir
densamma som vid ingången av 1999 i de första euro-
länderna. Senast vid denna tidpunkt kommer Stock-
holmsbörsen att generellt övergå till euro i aktie-
handeln. För kunderna kan bytet komma att bli avse-
värt smidigare än i euroområdet 1999 eftersom euro-
sedlar och -mynt redan kommer att vara allmänt
spridda, och institutioner och enskilda har haft möj-
lighet att öppna betalkonton i euro. Omställningen
underlättas också av att valutabytet ej kräver justering
av stegen i marknadsprissättningen; detta kallas för
“tick sizes”. De är redan anpassade till det mycket breda
spann av aktiekurser som Sverige täcker in. Däremot
kan bolag med aktier som handlas till lågt pris finna
sig föranlåtna att reducera antalet aktier så att kursen
hamnar på minst 0,5 euro.

Euroanvändningen i Sverige
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Sammanfattning
Beskrivningen av euroanvändningen i Sverige i läges-
rapport 8 är avsedd som en uppdatering av den infor-
mation som finns i SIFS ”Euron i den svenska finan-
siella sektorn – lägesrapport 6”. Redan i lägesrapport 6
konstaterades att trots förväntningar om att euron
skulle komma att mer påtagligt konkurrera med US-
dollarn som kontrakts- och reservvaluta, har svenska
finansiella aktörers aktivitet på euromarknaden varit
begränsad. Den situationen kvarstår i stort sett och det
är fortfarande de fyra svenska storbankerna som är de
dominerade svenska aktörerna på euromarknaden.
Även dessa möter begränsad efterfrågan på euro-
tjänster från andra än vissa storföretag. Övriga svenska
finansinstitut har bara begränsade euroandelar i sina
balansräkningar, vilket kan förklaras av att valutarisk
finns mellan kronan och euron. I de svenska mone-
tära finansinstitutens balansräkningar svarade i decem-
ber 2001 svenska kronan för 74 procent av tillgångssidan
och 60 procent av skuldsidan, vilket är en minskning från
78 respektive 70 procent i januari 1999.

Antalet eurokonton i svenska banker har ökat något,
från 16 000 i april 2000 till 18 000 i mars 2002.

Betalningar från och till Sverige i euro liksom betal-
ningar inom Sverige i euro avvecklas dels i ECB:s
Target-system, till vilket Riksbankens system E-RIX är
knutet, dels i Euro1, ett system som utvecklats och drivs
av EBA. Dessutom går vissa eurobetalningar via
Bankgirocentralen. Omfattningen av dessa betalningar
är fortfarande relativt blygsam mellan svenska aktör-
er, medan betalningar till och från Sverige med aktör-

er i euroområdet av naturliga skäl oftast sker i euro.
Antalet kundbetalningar i euro ligger kvar på en låg
nivå och värdet av dessa betalningar är sammanlagt
fortfarande lågt. Ungefär 1 500 betalningar sker per
månad, till ett uppskattat värde av 3 miljoner euro.
Det finns inga tecken på att euron skulle tränga ut
kronan och att euroanvändningen nu skulle vara mer
omfattande än betalningarna i de förutvarande nation-
ella valutorna.

Inom företagssektorn kvarstår trenden mot ökad
globalisering. Efter införandet av euron har export-
företag successivt övergått till euro som transaktions-
valuta inom euroområdet. Några konkreta planer på
att byta redovisningsvaluta har det stora flertalet före-
tag emellertid inte, framför allt på grund av den osä-
kerhet som råder runt tidsplanen för ett eventuellt
svenskt medlemskap i EMU:s tredje etapp.

Endast med ett fåtal aktier på Stockholmsbörsen
sker idag parallellhandel i euro, och av dessa är två
specialfall eftersom det rör sig om finsk-svenska bolag.
Mycket talar för att förändringarna i börshandeln blir
små under tiden fram till dess att en folkomröstning i
EMU-frågan genomförts.

De förändringar som skett sedan lägesrapport 6
avseende euroanvändningen i Sverige är således
begränsade och sammanhänger troligare med andra
förändringar på marknaderna än euroområdets inför-
ande av sedlar och mynt. Riksbanken avser att även i
fortsättningen regelbundet rapportera om euro-
användningen i Sverige.
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