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Kontantutbytet till euro i de 12 medlemsstaterna i euroområdet var en historisk händelse.
De 14 skiljebladen mellan kapitlen i denna årsrapport är ett urval av bilder från den
bildkollektion som tagits fram på uppdrag av Europeiska centralbanken. Fotografen Claudio
Hils arbete visar föreberedelserna från hela euroområdet, från utformning och produktion
av eurosedlar och mynt till själva dagen E den 1 januari 2002.
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Europeiska centralbanken: Eurosymbolen framför Eurotower

belystes första gången vid midnatt den
31 december 2001.

F ö ro rd

2000 var, tillsammans med priseffekterna på
oförädlade livsmedel orsakade av djursjukdomar i ett antal euroländer, bland de faktorer
som främst bidrog till att öka inflationstakten.
Denna kulminerade i maj 2001 (3,4 %) och
avtog sedan gradvis till 2,0 % i december (jämfört med fjolårsnivåerna). Omsvängningen
berodde främst på att faktorer som hade skapat inflationstryck i slutet av 2000 och de första månaderna av 2001 gradvis klingade av. I
början av 2002 ökade inflationen något, beroende på baseffekter, höjningar av indirekta
skatter i några länder och ogynnsamma väderleksförhållanden. Inverkan på prisutvecklingen
av kontantutbytet till euro föreföll emellertid
vara liten eller till och med försumbar.

I detta förord till årsrapporten för 2001 skulle
jag först vilja nämna kontantutbytet till euro,
som började den 1 januari 2002 och som
utgör en viktig milstolpe i den europeiska
monetära integrationen. Det gick långt bättre
än vad som kunde förväntas och de nationella
sedlarna drogs till stor del in i god tid före
den 1 mars, den dag då de sista återstående
pengarna som avlösts av euron upphörde att
vara lagliga betalningsmedel i alla euroländer.
Jag vill uttrycka mitt uppriktiga tack till alla
medborgare i euroområdet, som accepterade
de nya kontanterna i euro med entusiasm, och
till de finansiella och ekonomiska aktörerna
som bidrog till att göra kontantutbytet till en
framgång. I och med införandet av sedlarna
och mynten blev euron, efter tre års existens,
äntligen en påtaglig realitet för mer än 300
miljoner medborgare i euroområdet.
Övergången till kontanter i euro följde på ett
år då inflationen i euroområdet, mätt med
det harmoniserade konsumentprisindexet
(HIKP) var 2,5 %, 0,2 procentenheter högre
än 2000. Den blygsamma inflationsuppgången i
fjol berodde främst på utvecklingen av de mer
volatila komponenterna i HIKP, nämligen
energi och oförädlade livsmedel. Kedjereaktioner från energiprisstegringarna och deprecieringen av eurons effektiva växelkurs under

2

Under loppet av förra året minskade de
sammantagna riskerna för prisstabiliteten
gradvis. De ekonomiska förhållandena i
euroområdet försämrades till följd av den
globala ekonomiska uppbromsningen, som
började framträda mot slutet av 2000. Terroristattackerna i Förenta staterna ökade osäkerheten och förlängde den ekonomiska
nedgången. Mot bakgrund av avtagande inflationsrisker i euroområdet beslutade Europeiska centralbankens (ECB) råd att sänka ECB:s
styrräntor fyra gånger under loppet av förra
året med sammanlagt 150 punkter. ECB-rådet
har sedan den 8 november 2001 behållit
ECB:s styrräntor oförändrade, vid nivåer som
är ändamålsenliga för att upprätthålla prisstabiliteten på medellång sikt. Den lägsta anbudsräntan har därvid hållits på 3,25 %. Fastän den
årliga ökningen i M3 steg till höga nivåer mot
slutet av 2001 betraktades inte detta som
något hot mot utsikterna för prisstabilitet i
euroområdet. I stället måste den primärt ses
mot bakgrund av att påtaglig osäkerhet rådde
på de finansiella marknaderna under andra
halvåret 2001.Vid årsskiftet framkom de första tecknen på förnyad tillväxt i euroområdets
ekonomi. Även om det i dagens läge råder viss
osäkerhet såväl om återhämtningens förlopp i
tiden som om dess styrka föreligger nu förutsättningarna i euroområdet för att en återhämtning verkligen skall komma till stånd.
Försämringen av de ekonomiska förhållandena under 2001 ställde, tillsammans med de
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faktorer som tillfälligt höjt inflationstakten i
början av året, uppgiften att föra penningpolitik i euroområdet inför stora utmaningar. Vid
utgången av 2001 framstod det emellertid
som sannolikt att inflationen snart skulle ligga
i linje med ECB:s definition av prisstabilitet,
det vill säga en årlig inflationstakt under 2 %.
Utsikterna tedde sig också gynnsamma för
prisstabilitet på medellång sikt.
Väsentligt i detta avseende är att nivån på de
långa räntorna i euroområdet indikerar att de
finansiella marknaderna har förtroende för
ECB:s beslutsamhet och förmåga att upprätthålla prisstabilitet på medellång och lång sikt.
Dessutom har flera indikatorer på de ekonomiska aktörernas inflationsförväntningar tydligt visat att ECB:s trovärdighet när det gäller
att åstadkomma prisstabilitet på medellång
sikt är mycket hög. Detta återspeglas i sin tur
av att inflationsosäkerheten i euroområdet
för närvarande är förhållandevis låg, något
som bland annat framgår av att påslagen för
inflationsrisk i euroområdet visat en trendmässig nedgång. Denna belyser på ett mycket
övertygande sätt vilka realekonomiska fördelar som euroområdet vunnit genom att en
stabilitetsinriktad politik konsekvent förts
genom åren.
Konjunkturnedgången i euroområdet under
2001 innebar även utmaningar för finanspolitiken. I genomsnitt ökade budgetunderskottet
för de länder som infört euron till 1,3 % av
BNP, både på grund av effekter av automatiska stabilisatorer och av att kraftiga skattesänkningar genomförts i några euroländer.
Det var första gången sedan 1993 som den
totala budgetställningen försämrades. Detta
medförde att flertalet länder misslyckades
med att uppfylla de mål som fastställts i stabilitetsprogrammen, som lagts fram i slutet av
2000. I genomsnitt underskreds dessa mål
med 0,7 % av BNP. Reglerna i stabilitets- och
tillväxtpakten medger i princip att de automatiska stabilisatorerna får verka om den ekonomiska tillväxten avviker från den trendmässiga takten. Om länderna under flera år
har åstadkommit en budget i jämvikt eller
överskott är det mycket osannolikt att normala konjunktursvängningar skulle medföra
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att budgetunderskottet blir större än 3 % av
BNP, vilket är den tröskel som fördraget
anger. Det är därför som det är så viktigt att
länder som ännu inte på medellång sikt uppnått jämvikt eller överskott i sina budgetar
borde försöka göra detta med det snaraste.
Av den anledningen utsattes stabilitets- och
tillväxtpakten för påfrestningar under fjolåret
och början av innevarande år, men den fortsatte att fungera. Skulle länderna inte iaktta
stabilitets- och tillväxtpakten och försumma
att utnyttja den ekonomiska återhämtningen
för att påtagligt förbättra sina budgetställningar skulle detta allvarligt skada tilltron till
finanspolitiken i euroområdet. Det skulle inte
bara få ogynnsamma konsekvenser för den
ekonomiska tillväxten på medellång sikt, utan
även försvåra den penningpolitiska uppgiften
att upprätthålla prisstabilitet.
År 2001 var det tio år sedan regeringskonferensen slutförde sina förhandlingar om fördraget om Europeiska unionen. Den makroekonomiska ram som fastställdes genom detta
fördrag har tjänat Europeiska unionen och
euroområdet väl. Efter de olyckliga erfarenheterna under 1970- och 1980-talet insåg de
som utformade fördraget att penning- och
finanspolitiken inte borde sikta till att finjustera den ekonomiska aktiviteten utan i
stället försöka skapa en stabil makroekonomisk miljö. Bara på så sätt kan politiken ge ett
varaktigt bidrag till ekonomisk tillväxt. Av
detta skäl bör penningpolitiken inriktas på att
upprätthålla prisstabilitet, medan finanspolitiken bör ha som mål att säkerställa sunda
offentliga finanser.
På samma sätt gäller att den potentiella tillväxttakten i euroområdet, vilken ECB uppskattar till 2-2 1⁄2 % per år, endast kan höjas
genom strukturreformer som inriktas på att
förbättra marknadernas sätt att fungera. En
mer flexibel arbetsmarknad och fortsatt
återhållsamhet på lönesidan är också av avgörande betydelse för att kunna reducera den
oacceptabelt höga arbetslösheten, som var
8,3 % förra året. Under förra året togs ett
antal initiativ (särskilt avseende produktmarknaderna) av vilka några hade sitt ursprung
i Europeiska rådets möte i Lissabon i mars
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2000, då betydelsen av strukturella reformer
för att främja ekonomisk tillväxt och få ned
arbetslösheten i Europeiska unionen betonades. I sin helhet behöver emellertid framstegen på dessa områden påskyndas. Förvisso
är den viktigaste utmaningen som Europeiska
unionen och euroområdet står inför just den
att under de närmaste åren göra påtagliga
framsteg med sådana strukturreformer.

mellan olika verksamheter har direktionen
beslutat att omfördela ansvarsområdena mellan de enskilda ledamöterna. Dessutom har
vissa förändringar gjorts i de funktioner som
verksamhetsområdena har. Dessa förändringar
återspeglas i ECB:s nya organisationstablå.

Övergången från nationella valutor till euro
ger upphov till viktiga frågeställningar om fördelningen av monetära inkomster inom Eurosystemet, det vill säga ECB och de nationella
centralbankerna i de medlemsländer som deltar i euroområdet, och vilka gemensamt sköter centralbanksfunktionerna för området
som helhet. Mot denna bakgrund beslutade
ECB-rådet i december förra året om utgivning
av eurosedlar och fördelning av monetära
inkomster. Enligt detta beslut skall ECB från
och med 2002 utge 8 % av de eurosedlar som
totalt behövs medan utgivningen av resterande 92 % fördelas på Eurosystemets nationella centralbanker utifrån deras andelar i
ECB:s kapital.Vinsten, de så kallade seigniorageinkomsterna, som de nationella centralbankerna gör på att ge ut eurosedlar, inkluderas i
den monetära inkomsten, vilken måste sammanläggas och omfördelas i enlighet med
bestämmelserna i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken. Det nya systemet kommer att införas
stegvis under en övergångsperiod, fram till
2007, för att dämpa effekterna på de nationella centralbankernas relativa finansiella ställning. Från och med 2008 kommer alla intjänade monetära inkomster att fördelas mellan
de nationella centralbankerna efter deras
andelar i ECB:s kapital.

Denna årsrapport sammanfattar Europeiska
centralbankssystemets och Eurosystemets
verksamhet under 2001. Den redovisar också
penningpolitiken under 2001 och början av
2002 samt belyser många frågor, ibland av
teknisk natur, som uppkommit vid etableringen och konsolideringen av Eurosystemet
som euroområdets ”centralbank”.

I slutet av 2001 uppgick antalet anställda vid
ECB, från alla 15 medlemsländerna, till 1 043
vid en budgeterad personalstab på totalt
1 118,5 för 2002. Detta kan jämföras med 941
anställda i slutet av 2000. ECB:s budget förutser att personalstyrkan under årets lopp ökar
något till strax över 1 150. I ljuset av de erfarenheter som vunnits under ECB:s första tre
och ett halvt år har ett antal organisatoriska
förändringar gjorts. För att stärka synergin
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Under 2001 gjorde ECB en nettovinst på
1 822 miljoner euro.

Jag skulle vilja avsluta detta förord med att
återvända till den historiska händelse som
avslutade förra året och som också präglade
början av detta år. Införandet av eurosedlar
och euromynt betecknar faktiskt inte bara
slutfasen på den monetära integrationsprocessen utan kan även ge ny kraft åt den ekonomiska och finansiella integrationen av
Europa. För det första stimuleras varu- och
tjänsteutbytet samt övrig handel över gränserna, och därigenom konkurrensen, av att
prissättningen till följd av kontantutbytet till
euro blivit mer transparent. För det andra blir
människor mer medvetna om att den inre
marknaden inte är färdigbyggd – det återstår
fortfarande hinder för varuhandel, för tillhandahållande av tjänster över gränserna och för
arbetskraftens rörlighet på grund av regelverk
samt administrativa och rättsliga förhållanden.
Införandet av euron – som bland annat syftade
till att ”kröna” bildandet av den inre marknaden – bidrar sålunda till att belysa dessa hinder och till att stimulera ansträngningar för
att undanröja dem. Nu, när euroområdets
regeringar frivilligt avstått sina nationella valutor och euroområdets medborgare kan dra
de ekonomiska fördelarna av att använda en
gemensam valuta i ett större ekonomiskt
område, kommer dessa medborgare att fråga
sig varför det är möjligt att ha en gemensam
valuta men inte att ta bort andra barriärer
mellan länderna i euroområdet. Den europe-
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iska integrationen kan, med andra ord, bli
mera av en process ”nedifrån och upp”, som
initieras av medborgare i Europa, och mindre
av en toppstyrd process som drivs fram av
politiker och experter. Det är sällan som
ledare för centralbanker får ha hand om
sådana evenemang som kontantövergången
till euro, vilken i grunden kan omforma samhällena, och ekonomierna i dessa. Jag har haft
det stora privilegiet att presidera över Eurosystemet när dessa händelser växt fram, och
jag vill här uttrycka min tacksamhet till, och
min stolthet över, alla tusentals kolleger på
ECB och på de nationella centralbankerna
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som förvandlat det fördrag och de intentioner som de europeiska nationerna högtidligen
enades om i Maastricht till vardaglig realitet.
Frankfurt am Main i mars 2002

Willem F. Duisenberg
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Österrike: Robert Kalina, som utformade eurosedlarna, i arbete

på Oesterreichische Nationalbank i Wien.

Kapitel I

E ko n o m i s k u t ve c k l i n g
och penningpolitik

1

Översikt: penningpolitiska beslut under 2001

År 2001 var fyllt med utmaningar för genomförandet av penningpolitiken i euroområdet.
En av de svåraste uppgifter som ECB-rådet
ställdes inför var att göra en skyndsam och
korrekt bedömning av gradvis växlande utsikter för tillväxten i euroområdet, som främst
härrörde från den globala ekonomiska nedgången och från effekterna av olje- och livsmedelsprisökningarna på hushållens reala disponibla inkomst. Denna uppgift försvårades
ytterligare av den globala chock som uppstod
till följd av terroristattackerna i Förenta staterna den 11 september, som ledde till ökad
osäkerhet och spädde på den ekonomiska
avmattning som redan var på gång i världsekonomin och i euroområdet. Genomförandet av penningpolitiken komplicerades ytterligare av de kortfristiga inflationstryck som
berodde på eftersläpande effekter av importprisökningar under 2000 och den effekt som
kreaturssjukdomar hade på inflationen när
det gällde oförädlade livsmedel i början av
2001. I detta läge syftade ECB-rådets räntebeslut till att upprätthålla prisstabilitet på
medellång sikt, på grundval av bedömningen av
utsikterna inom ramen för de två pelarna för
ECB:s penningpolitiska strategi.
Vid ingången av 2001 låg ECB:s styrräntor
kvar på samma nivåer som rått sedan den
5 oktober 2000, då ECB-rådet beslutade att
höja dem 25 punkter. Räntan på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner höjdes då till 4,75 % medan räntan på inlånings- och utlåningsfaciliteterna höjdes till
5,75 % respektive 3,75 % (se diagram 1), vilket
var förenligt med en bedömning som pekade
mot närvaron av uppåtriktade risker för prisstabiliteten. Som en följd av oljeprisökningarna och deprecieringen av euron under 1999
och större delen av 2000 hade inflationen
under ett antal månader legat kvar på nivåer
över de som var förenliga med prisstabilitet.
De flesta prognoser som gjordes vid den här
tidpunkten pekade på fortsatt stark ekonomisk tillväxt både i euroområdet och utomlands. Detta ökade risken för att uppgången i
inflationstakten skulle få långtidseffekter på
inflationen genom följdverkningar via löneut-
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vecklingen. Dessutom pekade utvecklingen av
penningmängds- och kreditmåtten på risker
för ett uppåtriktat inflationstryck inom ramen
för bestående robust tillväxt.
Under 2001 förändrades riskförhållandet för
prisstabiliteten gradvis nedåt. När det gäller
den första pelaren minskade ökningen i M3,
som redan hade börjat minska under 2000,
ytterligare i början av 2001. Denna avsaktning
berodde främst på en uttalad nedgång av
ökningen för de mest likvida komponenterna
i M3, vilket återspeglade effekten av den gradvisa ökningen av ECB:s styrräntor sedan
november 1999. Den årliga ökningstakten i
kreditgivningen till den privata sektorn minskade också från början av 2001. Den dämpade ökningen i penningmängds- och kreditmåtten tydde på att riskerna för prisstabiliteten från den monetära sidan började bli
mer balanserade.
I slutet av 2000 hade det dessutom funnits
preliminära tecken på att den officiella statistiken om penningmängdsökningen hade
snedvridits uppåt av köp av icke-hemmahörande i euroområdet av omsättningsbara värdepapper som ingår i M3. En grov bedömning
av dessa snedvridningar, som blev tillgänglig
strax före ECB-rådets första möte i maj 2001,
tydde på att beloppen var betydande, och
summerade upp till 1 procentenhet av den
årliga ökningen i M3, hade ökat över tiden och
var högre än tidigare väntat. Om man tar
med dessa faktorer i beräkningarna föreföll
ökningen i M3 vara mindre uttalad än vad man
tidigare trott. De första beräkningarna av den
korrigerade ökningen i M3 låg redan från och
med i slutet av 2000 på nivåer under referensvärdet på 4 1⁄2 %. (Dessa snedvridningar
kunde inte helt undanröjas från den officiella
statistiken förrän i november 2001.)
När det gäller den andra pelaren visade
världsekonomin vissa tecken på svaghet i slutet av 2000, detta gällde särskilt de första indikationerna på en nedgång i Förenta staterna
och en försämring av ekonomin i Japan, vilket
tillsammans gav upphov till ökad osäkerhet
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Diagram 1

ECB:s räntor och penningmarknadsräntor
(i procent per år; dagliga uppgifter)

Utlåningsränta
Inlåningsränta
Huvudsaklig refinansieringsränta/lägsta anbudsränta
Dagslåneränta (EONIA)
Marginalränta i huvudsakliga refinansieringstransaktioner
6,0

6,0

5,5

5,5

5,0

---------------------------------------------4,5
----------------4,0
----------3,5
---------------------3,0
-----------------------2,5
------------------------------

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5

5,0

2,0

2,0

1,5

1,5

1,0

1 kv

2 kv

3 kv
1999

4 kv

1 kv

2 kv
3 kv
2000

4 kv

1 kv

2 kv
3 kv
2001

4 kv

1 kv

1,0

Källa: ECB.
Anm.: Räntan i de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna är den ränta som tillämpades vid auktioner med fast ränta för transaktioner som genomfördes före den 28 juni 2000. Därefter avspeglar räntan den lägsta anbudsränta som tillämpas vid auktioner med
rörlig ränta.

om tillväxtutsikterna i övriga regioner i världen. De första tecknen på att ekonomin i
euroområdet påverkades av denna utveckling
blev synliga inom de sektorer som är mest
utsatta för den externa miljön. Produktionstillväxten inom industrin började minska från
och med början av 2001 och dessutom pekade
alla tillgängliga enkäter om ekonomiska förhållanden på en viss nedgång i den ekonomiska aktiviteten under de allra första månaderna 2001. Med tanke på den kraftiga sysselsättningsökningen och de skattesänkningar
som genomfördes i flera länder väntades samtidigt konsumtionen förbli motståndskraftig.
Samtidigt som det blev allt mer uppenbart att
den reala BNP-tillväxten minskade i euroområdet pekade de prognoser som gjordes av
flera institut under första hälften av 2001
samt de bedömningar som läggs fram av Eurosystemets experter, på en minskning av den
reala BNP-tillväxten i euroområdet under
2001 till nivåer som ungefär låg i linje med
den trendmässiga potentiella tillväxten.
Riskerna för dessa prognoser blev emellertid
allt mer negativa mot bakgrund av de internationella ekonomiska utsikterna.
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Ytterligare en faktor som hämmade tillväxtutsikterna, särskilt de för tillväxten av den privata konsumtionen, var ökningen av HIKPinflationen i euroområdet i början av 2001.
Detta motverkade den positiva effekten på
hushållens disponibla inkomster som kom från
sänkta direkta skatter i ett antal euroländer i
slutet av 2000 och början av 2001. Den årliga
ökningen i HIKP-inflationen, som hade uppgått till 2,4 % i januari 2001, ökade till en topp
på 3,4 % i maj 2001. Denna ökning berodde
främst på uppgångar i priserna på oförädlade
livsmedel, som hängde samman med att kreaturssjukdomar brutit ut i ett antal euroländer,
samt med eftersläpande effekter av tidigare
uppgångar i oljepriserna och deprecieringen
av euron, som slog igenom via producentpriserna. Till följd av dessa indirekta effekter
ökade HIKP-inflationen exklusive priser på
oförädlade livsmedel och energi stadigt i början av 2001. Dessa prisökningar i euroområdet skapade viss oro vid de penningpolitiska
besluten eftersom de också pekade på uppåtriktade risker för inflationsutsikterna på
medellång sikt, särskilt i förhållande till eventuella följdeffekter via lönerna.
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Oron över sådana följdeffekter avtog emellertid gradvis då utsikterna för ekonomin i
euroområdet försämrades ytterligare. Faktum
är att de allt svagare ekonomiska tillväxtutsikterna pekade på både lägre inflationstryck till
följd av inhemsk efterfrågan och lägre risker
för inflation via lönerna. Mot bakgrund av
detta, och med beaktade av att man hittills
hade kunnat bibehålla en återhållsam löneutveckling, och att reviderade M3-uppgifter
tydde på en kraftig försvagad penningmängdsökning, beslutade ECB-rådet vid sitt möte den
10 maj 2001 att sänka ECB:s styrräntor med
25 punkter.
Under följande månader dämpades den ekonomiska aktiviteten i euroområdet ytterligare. Denna dämpning återspeglade främst en
svagare export och investeringstillväxt i
euroområdet till följd av den globala nedgången och samtidigt en dämpad konsumtionstillväxt. Dessutom försvagades inflationstrycket på kort sikt. I detta läge började
M3-ökningen att, med början andra kvartalet
2001, stabiliseras efter en period av minskningar, för att därefter öka. Av flera skäl ansåg
man emellertid inte att denna ökning innebar
några risker för inflationen. För det första
återspeglade delar av uppgången i M3-ökningen
det faktum att de ekonomiska aktörerna hade
stora behov av saldon på sina konton för att
finansiera tidigare uppgångar i energi- och
livsmedelspriserna. För det andra ägde den
kraftiga ökningen i M3 rum under en period
med en relativt flack avkastningskurva, vilket
gjorde det mer attraktivt att inneha kortfristiga än långfristiga tillgångar. För det tredje
var det tydligt att de fortsatt fallande aktiekurser som noterats sedan våren 2000 och
den osäkerhet som rådde på finansmarknaderna hade föranlett många investerare att
anpassa sina investeringar till säkrare och mer
likvida kortfristiga tillgångar, till exempel inlåning. Slutligen måste man komma ihåg att den
höga ökningstakten i den officiella M3-statistiken fortfarande delvis snedvreds av innehavet
av omsättningsbara instrument hos ickehemmahörande i euroområdet. Alla dessa faktorer, tillsammans med den ytterligare minskade ökningen i kreditgivningen till den
privata sektorn, tydde på att informationen
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inom ramen för den första pelaren var förenlig med upprätthållandet av prisstabilitet på
medellång sikt. Till följd av en allt mer märkbart svagare ekonomisk aktivitet och ett lägre
inflationstryck beslutade ECB-rådet den 30
augusti 2001 att sänka ECB:s styrräntor med
ytterligare 25 punkter.
Terroristattackerna i Förenta staterna den
11 september utgjorde en kraftig chock för
världsekonomin och riskerade att störa verksamheten på finansmarknaderna. Omedelbart
efter attackerna vidtog Eurosystemet åtgärder för att säkerställa att finansmarknaderna
skulle kunna fungera normalt. Eurosystemet
genomförde flera likviditetstillförande finjusterande transaktioner som stabiliserade
penningmarknaderna i euroområdet på några
få dagar. Genom ett svappavtal som ingicks
mellan ECB och den amerikanska centralbanken bistod Eurosystemet dessutom med att
tillgodose de europeiska bankernas akuta
behov av likviditet i amerikanska dollar (se
kapitel II).
Terroristattackerna ökade oron över hela
världen och hade därför potential att förstärka den redan rådande nedåtriktade trenden i den ekonomiska aktiviteten. Det svagare
internationella klimatet hade en negativ inverkan på den externa efterfrågan i euroområdet
och hämmade näringslivets investeringar. Den
större osäkerheten hade också potential att
påverka konsumtionstillväxten. Under dessa
omständigheter, och med tanke på att utsikterna för ekonomisk tillväxt i euroområdet
hade börjat försämras redan före terroristattackerna, ökade de nedåtriktade riskerna för
ekonomisk tillväxt och inflationstrycket förväntades lätta ytterligare. Till följd av detta
beslutade ECB-rådet, efter ett extraordinärt
möte den 17 september som hölls i form av
en telefonkonferens, att sänka ECB:s styrräntor med 50 punkter, i överensstämmelse med
ett liknande beslut av den amerikanska centralbankens Federal Open Market Committee. Detta beslut svarade mot de exceptionella omständigheter som rådde och speglade
ECB-rådets övertygelse om att det krävdes
en snabb och samordnad reaktion på denna
allmänna globala chock. Det återspeglade
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också en bedömning om att inflationstrycket i
euroområdet fortsatte att minska och var
därför helt förenligt med ECB:s penningpolitiska strategi.
Under den period som följde pekade tillgängliga uppgifter, särskilt uppgifter från den andra
pelaren i ECB:s penningpolitiska strategi, på
att inflationstrycket sannolikt skulle komma
att minska ytterligare på medellång sikt. I kölvattnet på attackerna den 11 september blev
det allt mer uppenbart att den ekonomiska
nedgången i euroområdet skulle hålla i sig
längre och bli mer uttalad än vad som tidigare
väntats. Den externa efterfrågan väntades
minska ytterligare och man ansåg att den osäkerhet som uppstått till följd av terroristattackerna sannolikt skulle försena återhämtningen i investeringar i euroområdet och
negativt påverka den inhemska privata konsumtionen. Allt detta ledde till en förväntan
om att den ekonomiska aktiviteten skulle förbli dämpad under andra hälften av 2001 och
att den reala BNP-tillväxten skulle förbli svag
även i början av 2002.
Samtidigt avtog gradvis effekterna av chockerna på prisnivån från uppgången i oljepriserna och deprecieringen av euron under
1999 och 2000 samt de ökningar i livsmedelspriserna som noterades i början av 2001. Till
följd av detta föll HIKP-inflationen oavbrutet
under senare delen av 2001. Minskningen av
inflationstrycket skulle sannolikt bidra till att
stabilisera inflationsförväntningarna, eftersom
detta visade att den tidigare inflationsökningen varit tillfällig. Denna utveckling, tillsammans med nedgången i den ekonomiska
aktiviteten, förväntades i sin tur bidra till att
löneutvecklingen blev fortsatt återhållsam.
Denna bedömning motsades inte av den analys som gjordes på grundval av uppgifter om
den monetära utvecklingen. En förnyad stark
acceleration av M3-ökningen ägde rum efter
terroristattackerna den 11 september, men
denna ansågs till stor del återspegla externa
förändringar i privata investerares portföljer
från aktier och andra långsiktiga finansiella
tillgångar till mer likvida, relativt säkra kortfristiga tillgångar som ingår i M3. Dessa
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omfördelningar sågs som en reaktion från
investerare på den ökande osäkerheten på
finansmarknaden och bedömdes därför av
ECB-rådet att endast tillfälligt ge en effekt på
ökningen i M3 och inte leda till ytterligare
framtida inflationstryck. Denna bedömning
understöddes av det faktum att den årliga
ökningstakten i utlåningen till den privata sektorn fortsatte att sjunka. Mot bakgrund av
detta beslutade ECB-rådet att sänka ECB:s
styrräntor med ytterligare 50 punkter den 8
november. Efter dessa beslut var den lägsta
anbudsräntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna 3,25 % och räntorna på
utlånings- och inlåningsfaciliteterna 4,25 %
respektive 2,25 %.
Vid sitt möte den 8 november beslutade ECBrådet också att framöver – som regel – endast
göra en bedömning av ECB:s penningpolitiska
inriktning och fatta räntebeslut vid månadens
första möte. ECB-rådet meddelade att man
vid månadens andra möte kommer att
behandla ärenden som rör ECB:s och Eurosystemets övriga uppgifter och skyldigheter.
Vid sitt möte den 6 december genomförde
ECB-rådet sin årliga översyn av referensvärdet för ökningen i M3 och beslutade att referensvärdet för det breda penningmängdsmåttet M3 skulle ligga kvar på 4 1⁄2 %. Beslutet
fattades på grundval av ECB:s definition av
prisstabilitet och på att det fortfarande fanns
stöd för en trendmässig potentiell produktionsökning på 2-2 1⁄2 % per år och en trendmässig nedgång på 1⁄2 -1 % per år i omloppshastigheten i M3 i euroområdet. ECB-rådet
påminde om att referensvärdet är ett medelfristigt begrepp. Tillfälliga avvikelser i M3
från nivåer förenliga med dess långsiktiga
bestämningsfaktorer kan ske inom ramen för
en extraordinär ekonomisk utveckling. Den
starka M3-ökningen i slutet av 2001 bör
bedömas mot bakgrund av dessa överväganden. Den ägde rum i ett ekonomiskt och
finansiellt läge som kännetecknades av stor
osäkerhet och borde därför inte tyda på uppåtriktade risker för prisstabiliteten på medellång sikt. Man påminde också om att om den
rådande osäkerheten i ekonomin och på
finansmarknaden skulle avta, så borde varje
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slag av kvarvarande överskottslikviditet i ekonomin noggrant behöva analyseras för att
utreda eventuella hot mot prisstabiliteten.
I slutet av 2001 och början av 2002 bekräftade
nytillkommen information ECB-rådets tidigare förväntningar med avseende på de ekonomiska utsikterna för euroområdet och därmed även de framåtblickande penningpolitiska
beslut som tidigare tagits. Den reala BNP-tillväxten blev närmare noll under tredje kvartalet 2001, och flera indikatorer pekade på svag
ekonomisk aktivitet under fjärde kvartalet
2001 och början av 2002. Samtidigt fanns det
förväntningar på att den ekonomiska tillväxten skulle förbättras totalt sett under 2002.
Detta återspeglades i de prognoser som fanns
tillgängliga från internationella institut och
även i de framtidsbedömningar som gjorts av
Eurosystemets experter och som offentliggjorts i december 2001. Flera faktorer stödde
denna uppfattning. Först och främst fanns det
inga större obalanser i euroområdet som

2.

I början av 2002 understödde all information,
inbegripet alla tillgängliga prognoser och de
makroekonomiska framtidsbedömningar som
lagts fram av Eurosystemets experter, åsikten
att den årliga HIKP-inflationen skulle stabilisera sig på nivåer under 2 % på medellång sikt.

Den monetära och finansiella utvecklingen

2.1 Den monetära utvecklingen
Kraftig uppgång i M3-ökning till följd
av särskilda faktorer
Den årliga ökningstakten för det breda penningmängdsmåttet M3 uppgick i genomsnitt
till 5,5 % under 2001, jämfört med ett genomsnitt på 4,9 % under 2000. Efter en kraftig nedgång med början på våren 2000 och fram till i
början av 2001 steg emellertid ökningstakten i
M3 kraftigt under 2001, från en bottennotering på 3,8 % i mars till 8,0 % i december (se
diagram 2). Till följd av den markanta uppgång
i M3-ökningen låg det glidande tremånadersgenomsnittet för den årliga ökningen i M3
över referensvärdet på 4,5 % från årets andra
kvartal och framåt. Det glidande tremånadersgenomsnittet för den årliga ökningen i
M3 för perioden oktober-december 2001
uppgick till 7,8 %, jämfört med 4,1 % samma
period 2000.
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kräver en utdragen anpassningsprocess. Med
tanke på att den osäkerhet som överskuggade
världsekonomin förväntades avta med tiden
ansågs att euroområdets goda ekonomiska
förhållanden samt de gynnsamma finansieringsvillkoren utgjorde en solid grund för att
understödja en återhämtning. Dessutom förutsågs att den förväntade ytterligare nedgången i konsumentprisinflationen positivt
skulle påverka de reala disponibla inkomsterna och därigenom bidra till ökad inhemsk
efterfrågan.Trots att tidpunkten för och styrkan i uppsvinget fortfarande var osäker
pekade de fakta som fanns tillgängliga i början
av 2002 i stort sett på en stabilisering av den
ekonomiska aktiviteten.

Den kraftiga uppgången i M3-ökningen under
2001 hänger samman med ett antal faktorer.
Uppgången i priserna på energi och livsmedel
ökade de ekonomiska aktörernas behov av
transaktionsbalanser, och accelerationen i
M3-ökningen kan delvis ses som en anpassning efter den dämpade ökningen i penningmängden runt slutet av 2000 och början av
2001.
Dessa två faktorers inverkan kan illustreras
med hjälp av mått på likviditet som nominellt
och realt penningmängdsgap. I diagram 3 definieras måttet på det nominella penningmängdsgapet som skillnaden mellan den faktiska stocken av M3 och den nivå på M3 som
skulle vara förenlig med en penningmängdsökning i linje med referensvärdet sedan
december 1998 (basperiod). Måttet på det
reala penningmängdsgapet definieras som
skillnaden mellan den faktiska nivån på M3
deflaterad med HIKP och nivån på real M3
bestämd av den potentiella produktionstillväxten på medellång sikt och den trendmäs-
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Diagram 2

Tillväxten i M3 och referensvärdet
(årlig procentuell förändring; säsong- och kalenderrensad)

M3
M3 (tremånaders glidande medeltal)
Referensvärde (41/2 %)
9,0

9,0

8,0

8,0

7,0

7,0

6,0

6,0

5,0

5,0

4,0

4,0

3,0

1 kv

2 kv

3 kv
1999

4 kv

1 kv

2 kv

3 kv
2000

4 kv

1 kv

2 kv

3 kv
2001

4 kv

3,0

Källa: ECB.

Diagram 3

Uppskattningar av det nominella och reala penningmängdsgapet
(som procent av M3-stocken; tremånaders glidande medeltal)

Nominellt penningmängdsgap 1)
Realt penningmängdsgap 2)
5,0

5,0

4,0

4,0

3,0

3,0

2,0

2,0

1,0

1,0

0,0

0,0

-1,0

-1,0

-2,0

1 kv

2 kv

3 kv
1999

4 kv

1 kv

2 kv

3 kv
2000

4 kv

1 kv

2 kv

3 kv
2001

4 kv

-2,0

Källa: ECB.
1) Avvikelse mellan den faktiska stocken av M3 och den nivå som är förenlig med penningmängdstillväxten i linje med referensvärdet, med december 1998 som basperiod.
2) Det nominella penningmängdsgapet minus konsumentprisernas avvikelse från definitionen på prisstabilitet, med december 1998
som basperiod.
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siga omlophastigheten i M3, även här med
december 1998 som basperiod. När man tolkar det nominella och reala penningmängdsgapet måste man ta hänsyn till att valet av
basperiod är något godtyckligt. I enlighet med
vad som framgår av diagram 3 ökade avvikelsen mellan de två måtten mellan inledningen av 2000 och andra kvartalet 2001.
Denna avvikelse orsakades av uppgången i
inflationstakten under denna period, vilket
återspeglade högre energi- och livsmedelspriser. Den högre prisnivå som detta förde med
sig resulterade, tillsammans med svag M3ökning, i låga nivåer på det reala penningmängdsgapet under senare delen av 2000 och
början av 2001, vilket tydde på att det under
den perioden förelåg ett underskott i M3 mätt
i reala termer. En del av uppgången i M3ökningen under 2001 berodde därför förmodligen på en “återhämtningseffekt” och en starkare efterfrågan på transaktionsbalanser än
som var nödvändigt för att föra nominella
penninginnehav tillbaka i linje med önskade
nivåer.
Ytterligare en faktor som bidrog till att
investerare hemmahörande i euroområdet
exklusive MFI visade ett större intresse för
ökad likviditet under 2001 var, åtminstone
fram till augusti, den relativt flacka avkastningskurvan.Till följd av detta förblev investerarnas intresse för kortfristiga tillgångar
som förräntas nära penningmarknadsräntorna
större än intresset för långfristigare tillgångar
under större delen av 2001. Medan avkastningskurvan gradvis blev allt brantare från
sensommaren 2001, efter sänkningar av
ECB:s styrräntor, ledde nedgången i de korta
marknadsräntorna till sänkta alternativkostnader för innehav av instrument som ingår i
M3, särskilt de med låg eller ingen ränta, som
avistainlåning, jämfört med övriga kortfristiga
tillgångar som inte ingår i M3 (som statsskuldväxlar), och utgjorde därför ytterligare en faktor som understödde den högre M3-ökningen
i slutet av 2001.
Slutligen föreföll utvecklingen i M3 ha påverkats av utvecklingen på aktiemarknaden. Den
fortsatta svagheten på de globala aktiemarknaderna mellan mars 2000 och septem-
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ber 2001 tycks ha lett till en gradvis ökad
riskminimering hos investerare vad gäller
aktieinnehav. Detta resulterade i sin tur i att
investerare i euroområdet exklusive MFI
omfördelade sina portföljer från aktier till lågriskplaceringar. Senare under året ledde den
kraftigt ökade osäkerheten på aktiemarknaden efter terroristattackerna den 11 september även till en stor efterfrågan på säkra och
likvida tillgångar.
Totalt sett tydde ovan nämnda faktorer på att
den kraftiga monetära dynamiken under 2001
inte borde överbetonas. Så länge dessa faktorer var tillfälliga skulle de inte ses som ett
tecken på risker för prisstabiliteten på
medellång sikt.
Om man tittar närmare på utvecklingen av
komponenterna i M3 minskade den årliga
ändringstakten för utelöpande sedlar och
mynt kraftigt under 2001 (se tabell 1). Denna
utveckling återspeglade i stor utsträckning
den ökande effekten av utsikterna inför kontantutbytet (se ruta 1 för ytterligare information). Däremot steg den årliga ökningstakten
för avistainlåningen kraftigt, särskilt under
årets andra hälft, efter att ha varit dämpad
under de fyra första månaderna 2001. Liksom
är fallet med M3 totalt kan uppgången i
ökningstakten för avistainlåning delvis ses som
en “återhämtningseffekt” efter den tidigare
svaga ökningen och en anpassning till den
högre prisnivån, särskilt med tanke på att det
rör sig om mycket likvida komponenter som
har ett närmare samband med transaktioner.
Dessutom finns det indikationer på att innehav av sedlar och mynt i stor utsträckning kan
ha flyttats till avistainlåning. Den kraftiga
ökningen i avistainlåning, särskilt från september och framåt, kan också sättas i samband
med den stora osäkerheten på finansmarknaden, eftersom investerare tycks ha använt avistainlåning som ett sätt att “parkera” pengar
under en begränsad tidsperiod.
Den årliga ökningstakten för omsättningsbara
instrument som ingår i M3 steg också kraftigt
till 20,9 % sista kvartalet 2001, vilket kan jämföras med 6,5 % sista kvartalet året innan.
Denna ökning berodde förmodligen på port-
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Tabell 1

Komponenter i M3
(årlig procentuell förändring; kvartalsgenomsnitt)

Säsong- och kalenderrensade
M1
av vilka: Utelöpande sedlar och mynt
av vilka: Avistainlåning
M2 – M1 (= annan kortfristig inlåning)
M2
M3 – M2 (= omsättningsbara instrument)
M3 1)
Ej säsong- och kalenderrensade
Utelöpande sedlar och mynt
Avistainlåning
Inlåning med en avtalad löptid upp till två år
Inlåning med en uppsägningstid på upp till tre månader
Återköpsavtal
Andelar i penningmarknadsfonder
Penningmarknadspapper och skuldförbindelser med en
löptid på upp till två år

2000
4 kv

2001
1 kv

2001
2 kv

2001
3 kv

2001
4 kv

2002
jan

5,6
1,9
6,4
2,2
3,8
6,5
4,2

2,6
-1,2
3,4
3,4
3,1
9,4
3,9

2,4
-3,2
3,5
4,4
3,4
10,3
4,3

3,9
-7,5
6,3
4,9
4,5
16,2
6,0

5,4
-18,5
10,3
5,8
5,6
20,9
7,6

6,6
-26,2
13,2
6,8
6,7
16,0
7,9

1,8
6,4
12,6
-4,9
10,3
1,8

-1,3
3,3
15,3
-4,7
20,7
5,4

-3,3
3,9
14,0
-2,6
15,5
11,2

-7,4
6,2
10,9
0,5
20,5
20,5

-18,4
10,1
6,9
5,0
19,7
30,2

-26,1
13,1
4,1
8,7
3,0
35,2

12,1

6,3

1,3

0,9

2,2

-4,6

Källa: ECB.
1) Serierna är justerade för icke hemmahörandes i euroområdet innehav av alla omsättningsbara instrument.

följomfördelningar på grund av utvecklingen
på de globala aktiemarknaderna och den förhållandevis flacka avkastningskurvan i euroområdet under större delen av året. Omsättningsbara instrument lämpar sig särskilt väl
för att parkera pengar eftersom de är likvida,
endast medför en begränsad risk och deras
förräntning ligger nära marknadsräntorna och
följaktligen normalt är högre än räntorna
för kortfristig inlåning. När det gäller omsättningsbara instrument var uppgången i den
årliga ökningstakten för andelar i penningmarknadsfonder och penningmarknadspapper
kraftig under sista kvartalet 2001 (30,2 % jämfört med 1,8 % sista kvartalet 2000).
Slutligen steg även den årliga ökningstakten
för annan kortfristig inlåning än avistainlåning
under 2001, vilket innebar en fortsättning på
den uppåtgående trend som inleddes i början
av 2000. Denna ökning döljer emellertid en
motsatt utveckling mellan kortfristig inlåning
(det vill säga inlåning med en uppsägningstid
på upp till tre månader) och kortfristig tidsbunden inlåning (det vill säga inlåning med en
avtalad löptid på upp till två år). Medan den
årliga ändringstakten för kortfristig inlåning
återhämtade sig kraftigt (från -4,9 % sista
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kvartalet 2000 till 5,0 % sista kvartalet 2001)
förelåg en betydande avmattning i den årliga
ökningstakten för kortfristig tidsbunden inlåning som i huvudsak ägde rum under andra
hälften av året (från 12,6 % sista kvartalet
2000 till 6,9 % sista kvartalet 2001). Denna
motsatta utveckling återspeglade utvecklingen
av bankräntorna för dessa komponenter i M3,
vilket ändrade deras relativa attraktionskraft
under 2001. Faktum är att från och med slutet
av 2000 minskade skillnaden mellan bankräntan på kortfristig tidsbunden inlåning och
räntan på kortfristig inlåning med 80 punkter
och uppgick till 60 punkter i december 2001,
vilket återspeglar det faktum att tidsbunden
inlåning närmare följde den gradvisa nedgången i de korta räntorna under 2001. Följaktligen blev kortfristig inlåning förhållandevis
mer attraktiv.
I januari 2002 minskade den årliga ökningstakten i M3 till 7,9 %, jämfört med 8,0 % månaden
innan.Tremånadersgenomsnittet för den årliga
ökningstakten i det breda penningmängdsmåttet M3 steg till 8,0 % för perioden november 2001- januari 2002, jämfört med 7,8 % för
perioden oktober - december 2001. Denna
ökning dolde emellertid en nedgång i den
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kortsiktiga dynamiken i M3, vilket framgår av
en minskning på årsbasis av ökningstakten för
M3 över sex månader till 8,1 % jämfört med
8,7 % i december och 9,7 % i november 2001.

Nedgång i kreditgivningen till
den privata sektorn
I diagram 4 visas en översikt över utvecklingen
i M3 och dess motposter under 2001. Av diagrammet framgår att den kraftiga uppgången i
M3-ökningen åtföljdes av minskad (men fortfarande relativt robust) kreditökning, dämpad
ökning i långfristiga finansiella skulder och
högre externa nettotillgångar. Detta står i
bjärt kontrast till förhållandena under 1999 då
den kraftiga M3-ökningen åtföljdes av hög
kreditökning, uttalad ökning i långfristiga
finansiella skulder och en kraftig nedgång i
MFI-sektorns externa nettoställning.
Om man tittar närmare på denna utveckling,
och börjar med utvecklingen i kreditgiv-

ningen, minskade den årliga ökningen i den
totala kreditgivningen från MFI till hemmahörande i euroområdet till 5,5 % under 2001,
jämfört med en årlig ökning på 7,1 % under
2000. Detta återspeglade en motsatt utveckling i kreditgivningen till den offentliga respektive privata sektorn.
Kreditgivningen till den offentliga sektorn
återhämtade sig kraftigt under 2001 och uppvisade endast en obetydlig årlig minskning
under årets sista kvartal (0,5 %), i jämförelse
med den höga årliga minskningen (7,0 %)
under sista kvartalet 2000 (se tabell 2). Denna
återhämtning kan delvis återspegla offentliga
sektorns ökade finansieringsbehov inom
euroområdet mot bakgrund av allt sämre
offentliga budgetsaldon.
Däremot föll den årliga ökningstakten för
lån från MFI till den privata sektorn under
2001 och uppgick till 6,9 % sista kvartalet, jämfört med 10,5 % sista kvartalet 2000. Detta
återspeglade en kraftig nedgång i den årliga

Diagram 4

Rörelser i M3 och dess motposter
(årliga flöden; miljarder euro; ej säsongs- och kalenderrensade)

4 kv
1 kv
2 kv
3 kv
4 kv

2000
2001
2001
2001
2001

700

700

600

600

500

500

400

400

300

300

200

200

100

100

0

0

-100
-200

-100
M3

Långfristiga finansiella
skulder (exklusive
kapital och reserver)

Krediter till den
privata sektorn

Krediter till den
offentliga sektorn

Utländska
nettotillgångar

Andra motposter
(inklusive kapital
och reserver)

-200

Källa: ECB.
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Tabell 2

Motposter till M3
(årlig procentuell förändring; icke säsong- och kalenderrensad)

Långfristiga finansiella skulder (exklusive kapital och reserver)
Inlåning med en avtalad löptid på mer än två år
Inlåning med en uppsägningstid på mer än tre månader
Räntebärande värdepapper med en löptid på mer än två år
Krediter till hemmahörande i euroområdet
Krediter till offentlig sektor
Andra värdepapper än aktier
Lån
Krediter till övriga hemmahörande i euroområdet
Andra värdepapper än aktier
Aktier och andra riskpapper
Lån
Memo: Sektorfördelning av lån (ultimo för kvartalet) 1)
Till icke-finansiella företag
Till hushåll
Konsumtionskrediter 2)
Utlåning för bostadsförvärv 2)
Övrig utlåning

2000
4 kv

2001
1 kv

2001
2 kv

2001
3 kv

2001
4 kv

2002
jan

3,6
0,9
10,9
5,2
6,0
-7,0
-10,5
-1,9
10,5
17,8
17,5
9,6

3,8
-0,1
12,2
6,3
5,6
-7,3
-12,3
-0,1
9,8
18,7
13,6
9,1

3,1
-0,1
8,2
5,2
5,4
-5,3
-8,2
-1,3
8,8
23,4
7,9
8,3

2,2
-0,4
1,2
4,3
5,6
-1,9
-2,3
-1,4
7,8
24,3
4,5
7,4

2,8
-0,2
-5,7
5,8
5,2
-0,5
-0,5
-0,8
6,9
24,0
3,1
6,5

2,9
-0,0
-11,5
6,2
5,3
1,7
4,3
-1,8
6,3
24,2
3,5
5,8

10,9
7,4
7,8
8,6
3,5

10,0
6,6
4,5
8,3
3,1

9,0
6,3
5,2
7,7
2,7

7,4
6,0
3,6
7,8
2,1

6,3
5,3
3,7
6,6
2,5

.
.
.
.
.

Källa: ECB.
1) Tillväxttakterna har beräknats på basis av flödesuppgifter. Sektorerna överensstämmer med definitionerna i ENS 95. För ytterligare detaljer se fotnoterna till tabell 2.5 i “Statistikbilagan” i månadsrapporten och relevanta delar av “Tekniska anmärkningar”.
Skillnaderna mellan vissa delsummor och ingående komponenter beror på avrundning.
2) Definitionerna på konsumtionskredit och utlåning för bostadsförvärv är inte fullt enhetliga inom euroområdet.

ökningstakten för lån till den privata sektorn,
som minskade till 6,5 % sista kvartalet 2001
jämfört med 9,6 % sista kvartalet året innan.
Kvartalsuppgifter fördelade på sektorer för
lån från MFI i euroområdet till den icke-finansiella privata sektorn visar att under 2001
minskade ökningstakten för både lån till ickefinansiella företag och lån till hushåll (se
tabell 2). När det gäller lån till hushåll förelåg
en särskilt kraftig nedgång i ökningstakten för
konsumentkrediter (till 3,7 % fjärde kvartalet
2001, jämfört med 7,8 % sista kvartalet 2000),
vilket eventuellt skulle kunna återspegla hushållens försämrade framtidstro i euroområdet
samt nedgången i den ekonomiska aktiviteten
under året. Den årliga ökningstakten för
bostadslån minskade till 6,6 % fjärde kvartalet
2001, jämfört med 8,6 % sista kvartalet 2000.
Denna nedgång tycks delvis ha berott på
sämre villkor på fastighetsmarknaderna i vissa
euroländer. Samtidigt kan den fortsatt relativt
kraftiga efterfrågan på bostadslån ha samband
med det relativt markanta fallet i motsvarande
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räntor under årets lopp. När det gäller ickefinansiella företag minskade den årliga ökningstakten för lån till dessa företag till 6,3 % fjärde
kvartalet 2001 från 10,9 % sista kvartalet året
innan. Denna utveckling berodde delvis på en
dämpning eller avveckling av särskilda faktorer som under 2000 hade skjutsat upp den
årliga ökningstakten för lån till företag, till
exempel en kraftig förvärvs- och fusionsverksamhet och finansieringen av UMTS-licenser.
Dessutom spelade den svagare ekonomiska
tillväxten sannolikt en viktig roll för nedgången i ökningstakten för lån till företag.
Den dämpade ökningen i MFI-sektorns långfristiga finansiella skulder (exklusive kapital
och reserver) utgör ytterligare bevis för
ovannämnda portföljomfördelningar till tillgångar som ingår i M3 under 2001. Den årliga
ökningstakten för långfristiga finansiella skulder (exklusive kapital och reserver) uppgick
till 2,8 % sista kvartalet 2001, vilket var exceptionellt lågt historiskt sett. Denna utveckling
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Ruta 1

Effekterna av kontantutbytet på utelöpande sedlar och mynt och M3
Utvecklingen av utelöpande sedlar och mynt under 2001 påverkades kraftig av utsikterna inför kontantutbytet
den 1 januari 2002. Från december 2000 till december 2001 minskade utelöpande sedlar och mynt med 116 miljarder euro, vilket motsvarar en årlig ändringstakt på -32,2%. Som framgår av diagrammet nedan är denna nedgång alltför kraftig för att kunna förklaras av minskningen i den ekonomiska aktiviteten. En krympande mängd
utelöpande sedlar och mynt noterades i elva av de tolv euroländerna under denna period.
För en analys av nedgången i utelöpande sedlar och mynt under 2001 kan två tydliga perioder identifieras: årets
tre första kvartal och det sista kvartalet. Den främsta orsaken till att mängden utelöpande sedlar och mynt minskade under årets tre första kvartal var förmodligen det faktum att de ekonomiska aktörerna i euroområdet reducerade sina lager av sedlar och mynt. Detta ledde särskilt till en minskning av sedlar i höga valörer. Tillströmningen från utlandet av sedlar i de lagliga betalningsmedel som skulle bytas ut mot euron hade ytterligare
inverkan. Denna effekt var sannolikt mest uttalad i Tyskland eftersom andelen tyska mark i omlopp utanför
euroområdet var den högsta bland alla lagliga betalningsmedel. Faktum är att det förelåg en kraftigare minskning av tyska mark i omlopp än av de andra lagliga betalningsmedlen sammantaget (den årliga ökningstakten
för tyska mark i omlopp var -46,4 % jämfört med -25% för de andra lagliga betalningsmedlen sammantaget i
december 2001).
Under sista kvartalet 2001, särskilt i december, var minskningen i utelöpande sedlar och mynt mer omfattande
och påverkade sedlar i både stora och små valörer. Utöver en minskning av inhemska lager av sedlar och en tillströmning från utlandet av sedlar i de lagliga betalningsmedel som skulle bytas ut mot euron, kan även innehav
av sedlar och mynt för transaktionsändamål i viss mån ha minskat inför kontantutbytet. Dessutom finns det vissa
belägg för att tillströmningen av sedlar från utlandet i de lagliga betalningsmedel som skulle bytas ut mot euro,
särskilt tyska mark, ökade mot slutet av 2001.
Det finns tecken på att minskningen i utelöpande sedlar och mynt under 2001 har lett till ett betydande utbyte
mellan sedlar och mynt och kortfristig inlåning inom M3. I synnerhet steg ökningstakten för avistainlåningen,
som är det närmaste substitutet för sedlar och mynt, under 2001. Trots att minskningen i utelöpande sedlar och
mynt var betydande kan följaktligen effekterna av kontantutbytet på penningmängdsmåtten, särskilt M3, väntas vara obetydliga.

Utelöpande sedlar och mynt, BNP och alternativkostnader
(årliga skillnader i procentenheter eller årliga procentuella förändringar)

Nominell BNP-tillväxt
Nominell ökning av utelöpande sedlar
och mynt

Skillnader i tremånaders
penningmarknadsränta
Nominell ökning av utelöpande sedlar och
mynt minus nominell BNP-tillväxt
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Källa: ECB.
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Slutligen framhäver kontantutbytet betydelsen av både användningen av sedlar och mynt för inhemskt värdebevarande och icke-hemmahörandes innehav av utelöpande sedlar och mynt. Uppgifter om distributionen av
eurosedlar till hemmahörande och icke-hemmahörande, som gjordes tillgängliga i början av 2002, kan ge en
preliminär indikation på efterfrågan på eurosedlar hos icke-hemmahörande. Uppgifter om de olika kanaler som
använts för den första distributionen av sedlar till icke-hemmahörande i euroområdet (förhandstilldelning via
de nationella centralbankerna i euroområdet, (så kallad frontloading) och vidaretilldelning av sedlar via kreditinstitut i euroområdet (så kallad sub-frontloading) tyder på att den inledande tilldelningen av sedlar och mynt
till icke-hemmahörande i euroområdet uppgick till 5 miljarder euro i slutet av december 2001, det vill säga 4 %
av det totala, distribuerade beloppet. Det finns ytterligare indikationer på att en ungefär lika stor summa distribuerades till icke hemmahörande i euroområdet i januari 2002.

återspeglade delvis en relativt flack avkastningskurva under större delen av 2001. Den
minskade spridningen mellan avkastningen på
långfristiga finansiella skulder och räntan på
kortfristiga instrument minskade sannolikt
efterfrågan på långfristiga finansiella skulder
under 2001. Dessutom tycks de osäkra villkoren på finansmarknaderna, särskilt efter terroristattackerna i september, ha bidragit till
den lägre efterfrågan på långfristiga tillgångar,
även om det under årets sista två månader
tycktes föreligga en viss återhämtning i
ökningen för denna motpost. Denna utveckling skulle kunna ha samband med den allt
brantare avkastningskurvan från och med
augusti och en normalisering av situationen
på finansmarknaderna efter uppgången i osäkerhet orsakad av terroristattackerna den
11 september.
Slutligen förelåg en kraftigt ändrad flödesutveckling för MFI-sektorns externa nettotillgångar under 2001. Efter kraftiga nedgångar
för euroområdets MFI-sektors externa nettotillgångar under 1999 och 2000 (på 196,6 miljarder euro respektive 142,3 miljarder euro),
steg euroområdets MFI-sektors externa netttotillgångar under tolvmånadersperioden
fram till december 2000 med 3,0 miljarder
euro. Denna kraftiga förbättring i MFI-sektorns externa nettoställning återspeglade
främst betydande inflöden av medel från
andra än MFI till euroområdet under perioden juni-december 2001. Uppgifter från betalningsbalansen tyder på att denna utveckling
återspeglade nettoinflöden av direktinvesteringar och portföljinvesteringar tillsammans
och i synnerhet inflöden av riskkapital till
euroområdet.

ECB År srappor t • 2001

2.2 Finansmarknaderna
Fortsatt ökad emission av skuldförbindelser
Marknaden för skuldförbindelser emitterade
av hemmahörande i euroområdet fortsatte
att växa under 2001 i något högre takt än
under 2000, och det utestående beloppet av
skuldförbindelser ökade med över 7 % mellan
slutet av 2000 och slutet av 2001, jämfört med
en tillväxt på strax under 7 % under 2000.
Bakom denna tillväxt under 2001 låg en
ökning på 5,5 % i det utestående beloppet av
kortfristiga skuldförbindelser, det vill säga en
ökning från 4 % under 2000, och en ökning på
7,3 % i det utestående beloppet av långfristiga
emissioner, det vill säga en ökning jämfört
med 7 % under 2000. Långfristiga skuldförbindelser svarade för merparten av det totala
beloppet av utestående skuldförbindelser och
stod för mer än 90 % av det totala utestående
beloppet i slutet av 2001. Denna andel har
varit stabil sedan 1997. Samtidigt stod emissioner av kortfristiga skuldförbindelser för
ungefär 75 % av den totala bruttoemissionen
under 2001, vilket är en kraftig ökning jämfört
med den genomsnittliga andelen av kortfristiga emissioner under 1990-talet.
Emissionsverksamheten under 2001 ökade
inom alla sektorer utom MFI-sektorn. När det
gäller både det utestående beloppet och
emissioner fortsatte den offentliga sektorn
och MFI-sektorn att dominera marknaden för
eurodenominerade skuldförbindelser, men
tillväxten på marknaden berodde på en fortsatt stark emissionsverksamhet från den privata sektorn exklusive MFI (se diagram 5).
Den svagare emissionsverksamheten inom
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MFI-sektorn tycks främst ha berott på en
minskad kreditefterfrågan från den privata
icke-finansiella sektorn, mot bakgrund långsammare ekonomisk aktivitet, i kombination
med stigande inflöden av inlåning till MFI (se
avdelning 2.1).
Den årliga ökningen för det totala utestående
beloppet av skuldförbindelser utgivna av den
offentliga sektorn steg från 2,6 % i slutet av
2000 till 3,6 % i slutet av 2001. Detta återspeglade en ökad efterfrågan på lån från den offentliga sektorn under 2001, i synnerhet utanför
den statliga sektorn, på regional och lokal nivå.
För den privata sektorn exklusive MFI ökade
det utestående beloppet av skuldförbindelser
i euro utgivna av icke-finansiella företag med
cirka 18 % under 2001, jämfört med 17 %
under 2000, medan utgivningen av icke-monetära finansiella företag ökade med cirka 41 %
under 2001, jämfört med 28 % under 2000.
Denna kraftiga ökning i den privata sektorns
(exklusive MFI) utgivning av skuldförbindelser
ägde rum i ett läge som präglades av svagare
ekonomisk tillväxt i euroområdet och en allmän ökning av räntedifferenserna för skuldförbindelser utgivna av företagen under 2001,
särskilt för utgivare med låga kreditbetyg.

Den privata sektorns (exklusive MFI) omfattande utgivning berodde på samverkan av en
rad faktorer. Omstruktureringen av företagssektorn i euroområdet fortsatte i stadig takt
under 2001, trots viss avmattning jämfört med
1999 och första hälften av 2000. Räntorna var
också relativt låga historiskt sett. En anledning
till att man i högre grad använde sig av skuldförbindelser i finansieringssyfte kan också ha
berott på något lägre bolagsvinster och försämrade finansieringsvillkor på aktiemarknaden till följd av hög volatilitet och fallande
aktiekurser under 2001. Den goda cirkel som
uppstod till följd av införandet av euron, av
fler utgivare som skapar en större marknad
som, i sin tur, lockar till sig fler utgivare fortsatte dessutom under 2001 då ökat
marknadsdjup och likviditet oavbrutet bidrog
till att förbättra villkoren för privata utgivare
att utnyttja de europeiska kapitalmarknaderna. Under 2001 ökade intresset för
marknaden hos ett stadigt växande antal
enskilda utgivare vilket i sin tur ledde till att
fler industrisektorer i allt högre grad kom att
förlita sig på direktfinansiering genom utgivning av skuldförbindelser, även om i synnerhet
telekommunikationssektorn, men även bilsektorn, fortsatte att dominera bland utgivarna.

Diagram 5

Skuldförbindelser utgivna av hemmahörande i euroområdet
(årlig procentuell förändring)
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Källa: ECB.
Anm.: Från den 1 januari 2001 inkluderar euroområdet Grekland.
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Till följd av dessa trender ökade den andel av
utestående skuldförbindelser som ges ut av
icke-monetära finansiella och icke-finansiella
företag från 9,8 % i slutet av 2000 till 11,5 % i
slutet av 2001, vilket fortsatte den trend som
hade varit rådande under tidigare år (se tabell
3). MFI-sektorns andel av stocken av skuldförbindelser i euro minskade från 37,4 % i slutet
av 2000 till 36,5 % i slutet av 2001. Denna
utveckling återspeglades av det faktum att den
offentliga sektorns andel av stocken av värdepapper i euro föll från 52,9 % i slutet av 2000
till 52,0 % i slutet av 2001.

Tabell 3

Fördelning på sektorer av utestående
belopp av skuldförbindelser i
euro av hemmahörande i euroområdet
(i procent; ultimo för perioden)

MFI
Privata sektorn
exklusive MFI
Offentliga sektorn

1998

1999

2000

2001

35,8

37,0

37,4

36,5

7,2
57,0

8,5
54,5

9,8
52,9

11,5
52,0

Källa: ECB.
Anm.: Från den 1 januari 2001 inkluderar euroområdet
Grekland.

Andelen av bruttoemissionen av skuldförbindelser i euro av hemmahörande i euroområdet i procent av den totala utgivningen i alla
valutor var stabil på strax under 93 % under
2001. Euron förblev dessutom en attraktiv
valuta för internationella utgivare, och det
utestående beloppet av skuldförbindelser i
euro utgivna av icke-hemmahörande i euroområdet ökade med cirka 17 % under 2001, det
vill säga en minskning från den kraftiga
ökningstakt på 26,3 % som noterades under
2000.

Penningmarknadsräntorna sjönk i linje med
ECB:s räntor under 2001
Penningmarknadsräntorna sjönk kraftigt
under 2001 i en fotsättning på den trend som
har kunnat iakttas sedan hösten 2000. Detta
återspeglade den sänkning av ECB:s styrrän-
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tor på totalt 150 punkter under 2001 som
genomfördes i fyra omgångar under årets
lopp. Nedgången i penningmarknadsräntorna
under 2001 hade inte förväntats fullt ut av
marknaderna i början av året. Detta framgår
av det faktum att skillnaden mellan enmånadsoch tolvmånadersräntan var mindre än 20
punkter i början av året, vilket tydde på att
marknadsaktörerna endast förväntade sig en
måttlig nedgång i penningmarknadsräntorna
under 2001 (se diagram 6). I början av januari
2001 förväntade sig marknadsaktörerna, närmare bestämt enligt den implicita räntan i
EURIBOR terminskontrakt, att tremånadersräntan på penningmarknaden skulle sjunka
med cirka 0,5 procentenheter under årets
lopp. Förväntningarna på ett fall i penningmarknadsräntorna ökade under året i takt
med tillkännagivandet av nya uppgifter som i
allt högre grad pekade på ett minskat inflationstryck.
Nivån på dagslåneräntan, mätt som EONIA,
tenderade att spegla utvecklingen i den lägsta
anbudsräntan vid Eurosystemets huvudsakliga
refinansieringstransaktioner. Volatiliteten i
EONIA var, rent allmänt, låg och begränsad
fram till slutet av uppfyllandeperioderna då
banksystemets uppfyllande av kassakraven
blev bindande. De mest betydande undantagen följde på perioder med otillräcklig
anbudsgivning från Eurosystemets motparter
vid de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna. Sådana perioder inträffade i februari,
april, oktober och november. Efter terroristattackerna i september steg dessutom EONIA
tillfälligt då marknadsaktörerna ökade sin
preferens för att hålla ett likviditetsöverskott. Två finjusterande transaktioner som
genomfördes av Eurosystemet bidrog emellertid till att återställa normala marknadsförhållanden på marknaden för dagslån (se kapitel II). Dessutom tenderar EONIA att undergå
en viss ökning under den sista handelsdagen
varje månad, vilket återspeglar en anpassning
av finansinstitutens balansräkningar vid dessa
tidpunkter. Liksom under tidigare år var detta
mest markant i slutet av året. I början av 2002
gav kontantutbytet upphov till viss osäkerhet
i fråga om likviditetsläget, men volatiliteten i
EONIA kunde fortsatt hållas tillbaka och läget
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Diagram 6

Korta räntor i euroområdet
(i procent per år; dagliga uppgifter)
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Källa: Reuters.

återgick till det normala efter två finjusterande transaktioner som genomfördes av
Eurosystemet.
Under första hälften av 2001 sjönk penningmarknadsräntorna för alla löptider något mer
än ECB:s styrräntor, som sänktes med 25
punkter i maj, vilket återspeglade ökade förväntningar på ytterligare lättnader i penningpolitiken under andra hälften av 2001. Under
perioden efter ECB-rådets beslut den 10 maj
stabiliserades i stort sett penningmarknadsräntorna med löptider på upp till en månad
medan räntorna med längre löptider fortsatte
att sjunka något.
I augusti fortsatte den nedåtriktade trenden
för alla löptider, vilket återspeglade förväntningar hos marknadsaktörerna på sänkningar
av ECB:s styrräntor, eftersom tecknen på en
minskning av inflationstrycket på medellång
sikt blev allt mer uppenbart. Den 30 augusti
sänkte ECB-rådet ECB:s styrräntor med
25 punkter.
Penningmarknadsräntorna sjönk ytterligare
under dagarna efter terroristattackerna den
11 september eftersom marknadsaktörerna
förväntade sig att dessa händelser skulle
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påverka förtroendet för ekonomin och utsikterna för prisstabilitet. Den 17 september
beslutade ECB-rådet, i enlighet med ett
liknande beslut av den amerikanska centralbankens Federal Open Market Committee, att
sänka ECB:s styrräntor med 50 punkter.Volatiliteten i tremånaders EURIBOR, som är
implicit i optioner på terminskontrakt, ökade
väsentligt efter terroristattackerna, vilket
ansågs spegla marknadsaktörernas osäkerhet
inför de ekonomiska utsikterna (se diagram 7).
Efter ECB-rådets beslut den 8 november att
sänka ECB:s styrräntor med 50 punkter stabiliserades emellertid i stort sett den implicita
volatiliteten, för att senare minska kraftigt.
I november avstannade den räntenedgången
medan penningmarknadsräntorna för de
längre löptiderna tenderade att öka, vilket
återspeglade finansmarknadens förväntningar
på en gradvis återhämtning i euroområdet.
Den nedåtriktade lutningen på penningmarknadens avkastningskurva, mätt som skillnaden mellan tolvmånaders- och enmånadsräntan, planade sålunda ut (se diagram 7).
I slutet av 2001 uppgick enmånads- och tolvmånadersräntan på penningmarknaden till
3,33 % respektive 3,34 %, båda cirka 1,5 procentenhet lägre än ett år tidigare.
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Diagram 7

Lutningen på penningmarknadens avkastningskurva och implicit rörlighet för
optioner på tremånaders EURIBOR futures
(dagliga uppgifter)

Skillnaden mellan tolvmånaders och enmånads EURIBOR (vänster skala, procentenheter)
Implicit volatilitet för tremånaders EURIBOR future som förfaller i mars 2002 (höger skala; procent per år)
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Källor: Reuters och Bloomberg.

I början av 2002 steg penningmarknadsräntorna. Ökningen var mest markant för längre
löptider. Till följd av detta blev penningmarknadens avkastningskurva uppåtriktad.

De långa obligationsräntorna i euroområdet förändrades bara obetydligt
totalt sett under 2001
De långa obligationsräntorna i både euroområdet och Förenta staterna var föremål för
vissa svängningar under 2001. Totalt sett förändrades de emellertid endast obetydligt
mellan slutet av 2000 och slutet av 2001.
I euroområdet och Förenta staterna låg den
genomsnittliga tioåriga statsobligationsräntan
på cirka 5,1 % i slutet av 2001 (se diagram 8a).
Differentialen mellan räntorna på tioåriga
obligationer i Förenta staterna och euroområdet – som hade krympt avsevärt under
2000 – pendlade runt noll under hela 2001,
även om den blev negativ efter terroristattackerna den 11 september och tillfälligt föll
till en bottennotering på 0,5 procentenheter
(se diagram 8b).Till skillnad från utvecklingen i
de långa räntorna föll de korta och medelfristiga räntorna markant under 2001 i både
euroområdet och Förenta staterna, vilket
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återspeglade den globala nedgången av den
ekonomiska aktiviteten.
I Förenta staterna pendlade den långa räntan
upp och ner under hela 2001, även om nivån i
slutet av 2000 inte skilde sig särskilt mycket
från den i slutet av 2001, i ett läge där den
amerikanska ekonomin gick mot en konjunkturnedgång. Den fortsatta nedgången i den
ekonomiska aktiviteten utlöste, mot bakgrund
av fortsatt inflationstryck, betydande lättnader i penningpolitiken av den amerikanska
centralbanken, som under 2001 successivt
sänkte sin viktigaste styrränta med totalt
475 punkter. Detta ledde till en avsevärt brantare lutning på avkastningskurvan, vilket återspeglade marknadsaktörernas övergripande
optimism om att den amerikanska ekonomin
skulle återhämta sig från konjunkturnedgången
hellre tidigare än senare.Trots denna övergripande optimism förändrades investerarnas
uppfattning markant om hur pass allvarlig
konjunkturnedgången var och när under årets
lopp man kunde börja förvänta sig en återhämtning, vilket gav upphov till ovan nämnda
svängningar i de långa räntorna. Den långa
obligationsräntan steg till exempel relativt
kraftigt mellan mitten av mars och slutet av
maj till följd av marknadsaktörernas ökande
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Diagram 8
(a) Långa statsobligationsräntor i euroområdet, Förenta staterna och Japan

(b) Skillnaden mellan den tioåriga räntan i
Förenta staterna och i euroområdet

(i procent per år; dagliga uppgifter)
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Källa: Reuters.
Anm.: Långa statsobligationsräntor avser obligationer med en löptid på tio år eller närmast tillgängliga löptid. Från och med den
1 januari 2001 ingår även uppgifter för Grekland.

optimism om en snabb återhämtning i den
ekonomiska aktiviteten och relaterade farhågor om inflationen. Denna period avlöstes av
en period där investerarna tycktes bli alltmer
pessimistiska i fråga om tillväxtutsikterna,
något som förstärktes av terroristattackerna i
början av september. Dessutom motiverades
den markanta nedgången i de långa räntorna
efter attackerna i stor utsträckning av omplaceringar av portföljinnehav från aktiemarknaderna till marknaden för långa statsobligationer i samband med att investerarnas intresse
för relativt säkra och likvida tillgångar tillfälligt
ökade. Dessa räntenedgångar vände senare
efter en normalisering av marknadsvillkoren
och vissa positiva nyheter om den amerikanska ekonomin, vilket återställde marknadsaktörernas tro på en relativt snabb återhämtning.
I Japan förblev de långa statsobligationsräntorna mer eller mindre frikopplade från ränteutvecklingen utomlands under 2001, vilket
speglade de distinkta dragen i den ekonomiska situationen i detta land. Totalt sett föll
den japanska tioåriga statsobligationsräntan
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mellan slutet av 2000 och slutet av 2001 med
cirka 30 punkter till en nivå på cirka 1,4 %.
Denna nedgång återspeglade den snabba och
oavbrutna försämringen av den ekonomiska
aktiviteten under 2001 och de pågående deflatoriska tendenserna i Japan, som av allt att
döma påverkade marknadsaktörernas långsiktiga tillväxt- och inflationsförväntningar. Mot
denna bakgrund introducerade den japanska
centralbanken i mars 2001 en politik med
kvantitativa lättnader i penningpolitiken som
syftade till att tillföra tillräcklig likviditet och
hålla de korta räntorna nära noll procent.
Under andra halvåret 2001 föll inte de långa
obligationsräntorna ytterligare, vilket återspeglade det faktum att marknadsaktörerna blev
allt mer nervösa över den höga emissionsnivån och sänkta kreditbetyg för den japanska
statsskulden.
I euroområdet liknade utvecklingen av obligationsräntorna under 2001 i stort sett utvecklingen i Förenta staterna. Detta tyder på att
allmänna globala faktorer – särskilt den
världsomfattande nedgången i den ekono-
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Diagram 9

Realränta och brytpunkten för inflationstakten beräknad från franska indexerade
obligationer
(i procent; dagliga uppgifter)

Inflationstaktens brytpunkt
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Källor: Franska finansministeriet, ISMA och Reuters.
Anm.: De reala obligationsräntorna är beräknade från marknadspriser på franska obligationer som är indexerade med franska KPI
(exklusive tobak) och som förfaller 2009. De nominella obligationsräntorna är beräknade från marknadspriser på franska fasta inkomstobligationer som förfaller 2009.

miska tillväxten och osäkerheten i samband
med terroristattackerna den 11 september –
var de främsta drivkrafterna bakom ränteutvecklingen i båda ekonomierna, en åsikt som
även bekräftades av utvecklingen på aktiemarknaden (se ruta 2). Rörelserna i de långa
räntorna var emellertid mycket mindre uttalade och inte lika volatila i euroområdet, vilket
tydde på mer stabila marknadsförväntningar i
fråga om tillväxten och inflationen i euroområdet än i Förenta staterna. Marknadsaktörernas långsiktiga inflationsförväntningar, vilka
återspeglas i brytpunkten för inflationstakten
– som härleds från skillnaden mellan franska
nominella tioåriga statsobligationsräntor och
realräntan på franska tioåriga indexobligationer (kopplade till det franska konsumentprisindexet) – förändrades heller inte särskilt
mycket totalt sett under 2002, utan låg kvar
på relativt låga nivåer (se diagram 9). Detta
kan tolkas som ett tecken på marknadsaktörernas förtroende för att ECB skulle upprätthålla prisstabilitet i euroområdet på medellång sikt.
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Realräntan på franska tioåriga indexobligationer var i stort sett oförändrad mellan slutet
av 2000 och slutet av 2001. Detta tydde på att
investerarnas förväntningar på den genomsnittliga reala tillväxten på lång sikt inte heller
förändrades särskilt mycket under denna
period. I detta hänseende kunde den uppåtriktade avkastningskurvan ses som ett
tecken på att marknadsaktörerna i slutet av
2001 förväntade sig en relativt snabb återhämtning av euroområdets ekonomi. Faktum
är att lutningen på avkastningskurvan i
euroområdet, mätt som skillnaden mellan den
tioåriga obligationsräntan och tremånaders
EURIBOR, blev allt brantare från en nästan
plan nivå i december 2000 till en nivå på cirka
180 punkter i slutet av 2001.
Från slutet av december 2001 till den 5 mars
2002 ökade räntorna på tioåriga statsobligationer i euroområdet något till en nivå på
cirka 5,2 %. Eftersom de långa obligationsräntorna i Förenta staterna i stort sett låg kvar
oförändrade under samma period krympte
differensen mellan räntorna på tioåriga statsobligationer i Förenta staterna och euroområdet något och uppgick till cirka –10 punkter
den 5 mars 2002.
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Ruta 2

Obligationsräntorna och aktiekurserna i euroområdet uppvisade en positiv korrelation under större delen av 2001
I genomsnitt uppvisar de veckovisa förändringarna i de långa obligationsräntorna och aktiekurserna i euroområdet en negativ korrelation. Detta beror på att när obligationsräntorna faller i ett läge med stabila inflationsförväntningar, bör framtida avkastningar och vinster inte diskonteras lika kraftigt. Detta innebär att aktiekurserna – som i balans är det diskonterade nuvärdet av alla framtida betalningsflöden till investerare – borde stiga
om anledningen till att obligationsräntorna faller är att realräntorna faller, under i övrigt likartade förhållanden.
Under större delen av 2001 rörde sig emellertid de långa räntorna och aktiekurserna i euroområdet i samma riktning. Från omkring mars fram till terroristattackerna i Förenta staterna i september rörde sig till exempel den
tioåriga obligationsräntan i euroområdet och EURO STOXX prisindex i stort sett parallellt (se diagrammet
nedan). Däremot reagerade aktiekurserna och obligationsräntorna helt olika på terroristattackerna, där aktiekurserna inledningsvis föll och sedan återhämtade sig några veckor tidigare än obligationsräntorna. Även om
detta ledde till en kort period av negativ korrelation mellan de båda, från omkring mitten av september till början av november, var korrelationen på det hela taget positiv under 2001.

Obligationsräntor och aktiekurser i euroområdet
(obligationsräntor i procent per år; dagliga uppgifter)

Tioåriga statsobligationer (vänster skala)
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Källa: Reuters.
Anm.: Obligationsräntorna är genomsnittliga tioåriga statsobligationsräntor för euroområdet. Aktiekurserna mäts genom Dow
Jones EURO STOXX prisindex.

I allmänhet beror graden av samvariation mellan obligationsräntor och aktiekurser på relativa förändringar i de
grundläggande ekonomiska faktorer som påverkar obligationsräntor och aktiekurser under en särskild tidsperiod.
De långa räntorna är beroende av de förväntade korta räntorna under återstoden av obligationens livslängd liksom av en obligationsspecifik riskpremie. Denna riskpremie kompenserar i sin tur investerare för risken att obligationsvärdet förändras innan obligationens löptid gått ut. Ju längre löptid obligationen har ju högre tenderar
denna riskpremie att vara. Eftersom de korta räntorna återspeglar den aktuella inriktningen på penningpolitiken,
vilken i sin tur är beroende av synen på inflationstryck och det förväntade tillståndet i den ekonomiska aktiviteten, speglar de långa räntorna i princip marknadsaktörernas långsiktiga tillväxt- och inflationsförväntningar.
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Aktiekurserna bör återspegla det diskonterade nuvärdet av framtida utdelningar. Följaktligen tillhör förväntningar på företagens vinstutsikter en av de viktigaste faktorer som bestämmer aktiekurserna. Diskonteringen
kan delas upp i nuvarande och förväntade korta räntor och en aktieriskpremie, som kompenserar investerarna
för risker som härrör från svängningar i aktiekurserna, men även återspeglar investerarnas benägenhet ta sådana
risker (riskpreferens).
Till följd av detta kan korrelationen mellan förändringar i obligationsräntorna och aktiekurserna bidra till att
identifiera de faktorer som sannolikt är de drivande bakom rörelserna på obligations- och aktiemarknaden. Om
till exempel marknadsaktörerna förväntar sig högre korta räntor i framtiden, under i övrigt likartade förhållanden, faller aktiekurserna och de långa obligationsräntorna stiger, vilket orsakar en negativ korrelation mellan de
två. Om däremot förväntningarna på ekonomisk tillväxt ökar, stiger ofta aktiekurserna – eftersom företagsvinster och därmed utdelningar tenderar att öka när den ekonomiska aktiviteten ökar – tillsammans med obligationsräntorna, vilket leder till en positiv korrelation mellan aktiekurser och långa räntor. En positiv korrelation
kan också uppstå i situationer där investerarna blir mer obenägna att ta risker och mer osäkra på framtida aktieutdelningar. Detta beror på att en sådan osäkerhet ofta kan leda till omplaceringar av portföljinnehav till förmån
för långfristiga statsobligationer, vilka kan betraktas som säkrare investeringar (flykt till säkra investeringar). De
priseffekter som sådana portföljomfördelningar får – lägre aktiekurser och lägre obligationsräntor – kan tolkas
som en ökning av aktieriskpremien och en minskning av riskpremien för obligationer.
Till följd av detta förefaller den kraftiga samvariationen mellan obligationsräntorna och aktiekurserna under
större delen av 2001 främst ha berott på förändringar i de allmänna utsikterna för ekonomisk tillväxt i euroområdet. Under 2001 blev till exempel de ekonomiska utsikterna i euroområdet, i enlighet med den globala utvecklingen, mindre gynnsamma. Detta ledde till nedgångar i såväl korta som långa räntor, om än i mindre utsträckning för långa räntor. Samtidigt föll aktiekurserna, vilket tydde på att den pågående ekonomiska nedgången
hade en starkare inverkan på förväntningarna på företagsvinster än på de förväntade räntor som används för att
diskontera framtida utdelningar.
I september avbröts denna kraftiga positiva korrelation mellan förändringar i obligationsräntorna och aktiekurserna av terroristattackerna i Förenta staterna. Dessa händelser ökade avsevärt aktiemarknadsaktörernas osäkerhet och obenägenhet att ta risker, och ledde till att investerare placerade om sina medel, från aktiemarknaden till säkrare värdepapper. Det kraftiga fall i aktiekurserna som detta ledde till förefaller främst ha berott på
en ökning av aktieriskpremien. De långa räntorna förändrades emellertid bara obetydligt omedelbart efter
attackerna. Detta berodde på att till skillnad från tidigare perioder av turbulens på finansmarknaderna föreföll
investerare i euroområdet att föredra kortfristiga obligationer eller inlåning, som säkra tillgångar, framför långfristiga obligationer. Samtidigt verkade det som om terroristattackerna till en början inte ledde till någon betydande omvärdering av de långsiktiga tillväxtutsikterna för euroområdets ekonomi. Till följd av detta uppvisade
obligationsräntorna och aktiekurserna bara en obetydligt skönjbar korrelation omedelbart efter terroristattackerna.
När emellertid marknadsförhållandena började normaliseras, något som förmodligen återspeglade beslutsfattarnas snabba reaktion på den nya situationen efter terroristattackerna, började aktiekurserna gradvis att återhämta sig allt eftersom marknadsaktörerna av allt att döma krävde lägre riskpremier för innehav av aktier i
enlighet med minskad osäkerhet och riskaversion. Den uppåtriktade rörelsen i aktiekurserna sammanföll med
ett fall i de långa obligationsräntorna. Detta orsakade en tillfälligt stark negativ korrelation mellan förändringar
i aktiekurserna och den tioåriga obligationsräntan.
Den efterföljande uppgången i de långa räntorna från i början av november – som utlöstes av en dyster pessimism hos investerarna om de ekonomiska utsikterna i euroområdet – åtföljdes allmänt av en ytterligare uppgång
i aktiekurserna, vilket återställde den positiva korrelation mellan de långa räntorna och aktiekurserna som hade
rått under större delen av året. Detta skulle tyda på att utöver stödet från ytterligare nedgångar i aktieriskpremien
utövade återigen förväntningar om en kraftigare ekonomisk tillväxt och följaktligen ökade vinster ett starkt
inflytande på aktiekursutvecklingen under de två sista månaderna 2001.
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På det hela taget föreföll aktiekurserna och de långa obligationsräntorna i euroområdet att röra sig i samma riktning under större delen av 2001, vilket stod i motsats till den normala negativa korrelationen. Detta verkade tyda
på att utvecklingen på obligations- och aktiemarknaden under 2001 främst påverkades av investerarnas växlande åsikter om tillväxtutsikterna i euroområdet, vilket visar på den särskilda svårighet för marknadsaktörerna
under 2001 när det gällde att bedöma den framtida ekonomiska aktiviteten och företagens vinstutsikter.

Bankräntornas nedgång följde i stort sett
marknadsräntorna under 2001
Bankernas korta räntor sjönk under 2001, och
följde den trend penningmarknadsräntorna
haft sedan slutet av 2000. Stora skillnader
kunde emellertid noteras mellan räntorna för
olika former av inlåning. Från slutet av 2000
till slutet av 2001 steg månadsgenomsnittet
för tremånadersräntorna på penningmarknaden med cirka 160 punkter. Under samma
period sjönk emellertid räntorna på både avistainlåning och inlåning med en uppsägningstid
på upp till tre månader måttligt med cirka
30 punkter. Detta ledde till att skillnaden
mellan dessa två räntor och tremånadersräntan på penningmarknaden krympte med cirka
130 punkter fram till slutet av 2001. Räntan på
inlåning med en avtalad löptid på upp till ett år
sjönk däremot med cirka 115 punkter (se diagram 10). Denna utveckling, som visar att

genomslaget från marknadsräntorna har tenderat att vara långsammare och mindre kompletta på avistainlåning och kortfristig inlåning
än på kortfristig tidsbunden inlåning, delvis till
följd av landsspecifika förhållanden, är inte
särskilt ovanlig i ett historiskt perspektiv.
Bankräntorna för lån till företag med löptider
på upp till ett år minskade med cirka 95 punkter. Medan penningmarknadsräntorna i slutet
av 2001 hade återvänt till de nivåer som
dominerade i slutet av 1999 låg denna bankränta kvar med mer än 40 punkter över den
nivå som noterades i december 1999. Denna
allt större räntedifferens kan delvis förklaras
av den normala tröghet som kännetecknar
penningmarknadsräntornas genomslag på
bankräntorna, men kan också delvis ha berott
på ökad kreditrisk i samband med den allmänna ekonomiska nedgången under 2001,
något som till exempel återspeglades i den allt
större räntedifferensen mellan olika industri-

Diagram 10

Affärsbankernas korta räntor och jämförbar marknadsränta
(i procent per år; månatliga genomsnitt)
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Källor: ECB och Reuters.
Anm.: Från och med den 1 januari 2001 ingår även uppgifter för Grekland.
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obligationer under 2001. I januari 2002 fortsatte de flesta korta bankräntor att falla.
De långa bankräntorna sjönk i princip oavbrutet fram till november 2001 (se diagram 11).
Den medelfristiga marknadsräntan, mätt som
månadsgenomsnittet av räntan på femåriga
statsobligationer, vilket är den marknadsränta
som affärsbankernas långa räntor korrelerar
närmast med, var relativt stabil under första
halvåret 2001 och minskade sedan under
årets andra hälft fram till december, då den
började stiga. Den fortsatta nedgången i bankernas långa räntor berodde dels på de nedgångar i penningmarknadsräntorna som redan
hade ägt rum under 2000, främst under det
sista kvartalet. Från slutet av 2000 till november 2001 sjönk månadsgenomsnittet för den
femåriga statsobligationsräntan med cirka 85
punkter. Detta kan jämföras med räntan på
långfristig inlåning med löptider på mer än två
år och räntan på bostadslån till hushåll som
minskade med cirka 95 punkter under samma
period, medan den genomsnittliga räntan på
lån till företag med en löptid på mer än ett år
minskade med cirka 75 punkter. Med början i
december ökade månadsgenomsnittet för den
femåriga statsobligationsräntan markant, vilket snabbt återspeglades i räntan på långfristig

inlåning och i mindre utsträckning i räntan på
bostadslån till hushåll. Den genomsnittliga
räntan på lån till företag fortsatte att sjunka i
januari 2002. Denna utveckling bör förmodligen ses som en minskning i riskpremien för i
synnerhet lån utan säkerhet, som hade ökat
under 2001, snarare än som en ovanlig tröghet.

De globala aktiekurserna föll under 2001
Aktiekurserna föll i hela världen under 2001,
och den nedåtriktade utveckling som började
i september 2000 fortsatte därmed. Nedgången raderade ut de kraftiga ökningar som
noterades före april 2000 och förde nivåerna
på jämförelseindex i Förenta staterna och
euroområdet nära de som observerats i slutet av 1998 (se diagram 12a). En avgörande
faktor bakom denna brett baserade, fortsatta
nedgång i aktiekurserna under 2001, som
under 2000 hade koncentrerats till de teknikrelaterade sektorerna, tycktes vara den globala ekonomiska nedgång som uppenbarade
sig under 2001. Detta åtföljdes av nedåtriktade revideringar av förväntningarna på företagens vinstutsikter, vinstvarningar från företag och en korrigering av de stigande

Diagram 11

Affärsbankernas långa räntor och jämförbar marknadsränta
(i procent per år; månatliga genomsnitt)
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Källor: ECB och Reuters.
Anm.: Från och med den 1 januari 2001 ingår även uppgifter för Grekland.

ECB År srappor t • 2001

29

Diagram 12
(a) Aktiekurser i euroområdet,
Förenta staterna och Japan

(b) Implicit volatilitet på aktiemarknaderna
i Förenta staterna och euroområdet

(1 januari 1997 = 100; dagliga uppgifter)

(årstakt; tio dagars glidande medelvärde av dagliga uppgifter)
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Källa: Reuters.
Anm.: Dow Jones EURO STOXX breda (aktiekurs) index för
euroområdet, Standard & Poor’s 500 för Förenta staterna och
Nikkei 225 för Japan. Från och med den 1 januari 2001 ingår
även uppgifter för Grekland.

Källa: Bloomberg.
Anm.: Den implicita volatilitetsserien avspeglar den förväntade
standardavvikelsen för procentuella förändringar i aktiekurser
för en period på upp till tre månader i optionspriser på aktieindex. De serier som de implicita volatiliteterna hänför sig till är
Dow Jones EURO STOXX 50 index för euroområdet, Standard &
Poor’s 500 index för Förenta staterna och Nikkei 225 för Japan.

aktiekurserna före andra kvartalet 2000.
Utvecklingen på aktiemarknaden under 2001
kännetecknades också av perioder med stor
osäkerhet, mätt genom den implicita volatiliteten som härleds ur priser på optionskontrakt (se diagram 12b).

ter och att förväntningarna på den ekonomiska aktiviteten och bolagsvinsterna justerades nedåt.

Totalt sett följde aktiekursutvecklingen i Förenta staterna, Japan och euroområdet likartade mönster under 2001. Under första kvartalet 2001 föll i allmänhet aktiekursernas
jämförelseindex och den implicita volatiliteten
på aktiemarknaderna ökade i och med att
utsikterna för världsekonomin blev allt mer
osäkra. Mellan slutet av mars och slutet av
maj återhämtade sig emellertid aktiekurserna
till nivåer liknande de som hade rått i början
av året, främst till följd av ökat förtroende för
en snabb återhämtning av världsekonomin.
Detta ökade förtroende för en snabb återhämtning i den ekonomiska aktiviteten upphörde emellertid relativt snabbt och aktiekurserna föll åter igen mer eller mindre
oavbrutet från början av juni till slutet av september till följd av fortsatt sämre bolagsvins-
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Denna nedåtriktade aktiekursutveckling förstärktes tillfälligt i september till följd av terroristattackerna i Förenta staterna. Förutom
en kraftig omedelbar negativ inverkan på aktiekurserna ledde attackerna även till en plötslig ökning i den implicita volatiliteten. Detta
återspeglade de mycket osäkra vinstutsikterna, särskilt för försäkringsbolag och företag
i resebranschen. Under oktober och november stabiliserades emellertid den implicita
volatiliteten på mer normala historiska nivåer
och aktiekurserna återhämtade sig gradvis till
de nivåer som noterats före terroristattackerna. Detta skulle kunna tyda på att aktiekursutvecklingen återspeglade uppfattningen
att dessa händelser inte skulle få någon långvarig inverkan på vinsterna inom bolagssektorn, inbegripet vinsterna för de företag som
påverkades mest av händelserna den 11 september 2001. De åtgärder som vidtogs av centralbankerna i Förenta staterna och Europa
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och de finanspolitiska åtgärder som vidtogs av
den amerikanska regeringen bidrog också till
att återställa marknadens förtroende. Totalt
sett föll aktiekurserna i Förenta staterna,
mätta genom Standard & Poor’s 500-index,
med 14 % mellan slutet av 2000 och slutet av
2001, medan Nikkei 225-indexet i Japan föll
24 % under denna period. I euroområdet minskade det breda Dow Jones EURO STOXXindexet med 20 % mellan slutet av 2000 och
slutet av 2001.
I Förenta staterna påverkades aktiekurserna
negativt av den fortgående nedgången i den
ekonomiska aktiviteten under året, trots lättnader i penningpolitiken under 2001. I början
av 2001 förväntade man sig i stor utsträckning
en återhämtning under andra hälften av året,
men de belägg som gradvis samlades pekade
på en fördjupad och mer utdragen nedgång.
För bolagsektorns innebar detta kraftigt försämrade resultatrapporter och fler konkurser samtidigt som investerarna reviderade
ned sina förväntningar på företagens vinstutsikter. Följaktligen föll aktiekurserna kraftigt
inom de flesta sektorer, vilket underströk den
allmänna omfattningen av nedgången i den
ekonomiska aktiviteten under 2001. I detta
hänseende bidrog tekniksektorn, på liknande
sätt som under 2000, stort till nedgången i det
breda indexet mellan slutet av 2000 och slutet
av 2001 till följd av en ytterligare betydande
nedåtriktad justering av vinstförväntningarna
på lång sikt inom denna sektor.
I Japan återspeglade fallet i aktiekurserna den
fortsatta svagheten i den inhemska ekonomin,
som förvärrades av den globala ekonomiska
nedgången. Detta innebar att förutom de
inhemskt verksamma företagen ställdes även
exportföretagen inför kraftigt försämrade
vinstutsikter. Dessutom bidrog den höga nivån
på nödlidande lån inom finanssektorn till
en nedgång i aktiekurserna i Japan under
2001. Den implicita volatiliteten, mätt genom
priserna på optionskontrakt i Nikkei 225indexet, var högre än under tidigare år, vilket
återspeglade fortsatt osäkerhet om den framtida ekonomiska utvecklingen i Japan.
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I euroområdet påverkades aktiekurserna
negativt under 2001 av en allt större insikt
under årets lopp om att nedgången i den ekonomiska aktiviteten skulle bli mer utdragen än
vad som allmänt förväntades i början av året.
Detta sammanföll med resultatrapporter
inom bolagssektorn som, totalt sett, var värre
än väntat, samtidigt som företag tenderade att
understryka de osäkra utsikterna för företagens framtida lönsamhet. Delvis till följd av
den samtidiga ekonomiska nedgången i alla
stora ekonomier i världen föll aktiekurserna
inom alla sektorer i euroområdet mellan slutet av 2000 och slutet av 2001. Jämfört med
senare år förelåg endast små skillnader mellan
olika branscher, med undantag för telekomoch tekniksektorerna, där raset var särskilt
markant. Aktiekursindex för telekomsektorn
föll med 28 % mellan slutet av 2000 och slutet
av 2001, efter ett fall på 43 % under 2000.
Investerarna tycktes oroa sig allt mer över
vinstutsikterna hos företag inom denna
bransch, med tanke på den höga skuldnivå
som hade byggts upp för att finansiera förvärven av UMTS-licenser under 2000 och
investeringarna i nödvändig teknik. Liksom
utvecklingen i Förenta staterna föll aktiekurserna inom tekniksektorn med 37 % mellan
slutet av 2000 och slutet av 2001, då marknaden reviderade ned sina förväntningar på
vinstutsikterna inom denna sektor.
Från slutet av 2001 till den 5 mars 2002
förblev aktiekurserna i euroområdet, mätta
genom Dow Jones EURO STOXX-index, och i
Förenta staterna, mätta genom Standard &
Poor’s 500-index, i stort sett stabila. Utvecklingen på aktiemarknaden i Förenta staterna
föreföll avspegla rådande oro över hållbarheten i företagens höga skuldnivåer samt tillförlitligheten i resultatrapporter, särskilt för företag inom telekom- och tekniksektorerna.
Samtidigt blev marknadsaktörerna allt mer
optimistiska om att en ekonomisk återhämtning var på väg. Samma blandade signaler tycktes påverka aktiekurserna i euroområdet.
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3

Prisutvecklingen

Den uppåtriktade trenden i
HIKP-inflationen vände i maj 2001
Under 2001 påverkades HIKP-inflationen
kraftigt av utvecklingen i dess mer volatila
komponenter, som energi och oförädlade livsmedel.Trots att tillväxten i enhetsarbetskostnaderna ökade något under året till följd av
den cykliska nedgången i ökningen i arbetsproduktiviteten förblev det inhemska pristrycket dämpat. Den uppåtriktade trenden i
inflationstakten som noterats från våren 1999
fortsatte fram till början av 2001. Mellan
december 2000 och maj 2001 ökade ändringstakten i HIKP jämfört med motsvarande månader ett år tidigare från 2,6 % till 3,4 %. Efter att
ha nått en topp i maj 2001 började infla-

tionstakten sjunka. Under fjärde kvartalet
2001 uppgick den årliga ökningstakten i HIKP
till 2,2 %, det vill säga 0,5 procentenheter lägre
än den ökning som noterades under fjärde
kvartalet 2000. I genomsnitt ökade HIKP med
2,5 % under 2001, det vill säga 0,2 procentenheter mer än under 2000 (se tabell 4).

Inflationstakten påverkades kraftigt av
rörelser i de volatila priskomponenterna
Från januari till maj 2001, då den årliga inflationstakten mätt med HIKP nådde en topp,
berodde ökningen främst på priserna på oförädlade livsmedel. Uppgången i priserna på
oförädlade livsmedel berodde främst på män-

Tabell 4

Pris- och kostnadsutvecklingen i euroområdet
(årliga procentuella förändringar, där inget annat anges)

1999 2000 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2002 2002
1 kv 2 kv 3 kv 4 kv sep okt nov dec jan feb
Harmoniserat konsumentprisindex
(HIKP) och dess komponenter
HIKP
varav:
Varor
Livsmedel
Förädlade livsmedel
Oförädlade livsmedel
Industrivaror
Industrivaror exkl. energi
Energi
Tjänster

1,1

2,3

2,5

2,3

3,1

2,5

2,2

2,3

2,4

2,1

2,0

2,7

2,4

0,9 2,7
0,6 1,4
0,9 1,1
0,0 1,7
1,0 3,4
0,7 0,7
2,4 13,3
1,5 1,7

2,5
4,6
2,9
7,2
1,5
1,1
2,8
2,5

2,4
3,3
1,9
5,3
2,0
0,5
7,2
2,2

3,5
5,0
2,8
8,5
2,7
1,4
7,3
2,5

2,4
5,2
3,4
8,0
1,0
1,0
1,2
2,5

1,8
4,8
3,5
6,9
0,3
1,6
-4,1
2,8

2,1
5,1
3,5
7,7
0,6
1,2
-1,3
2,6

2,1
5,2
3,5
7,7
0,5
1,5
-2,7
2,8

1,6
4,6
3,5
6,4
0,1
1,6
-5,0
2,7

1,7
4,7
3,5
6,5
0,2
1,7
-4,5
2,8

2,5
5,6
3,8
8,4
0,9
1,7
-1,7
3,0

2,1
4,9
3,3
7,2
0,8
1,9
-2,8
3,0

Andra pris- och kostnadsindikatorer
Producentpriser inom industrin 1)
-0,4 5,5 2,2 4,6 3,7 1,5 -1,0 0,7 -0,7 -1,3 -1,1 -0,9
.
Enhetsarbetskostnader 2)
1,3 1,1
. 2,1 2,5 2,3
.
Arbetsproduktivitet 2)
0,9 1,4
. 0,2 0,0 0,1
.
Ersättning per anställd 2)
2,3 2,5
. 2,3 2,5 2,4
.
Total arbetskostnad per timme 3)
2,2 3,4
. 3,2 2,9 3,4
.
Oljepris (euro per fat) 4)
17,1 31,0 27,8 28,4 31,7 29,0 22,4 28,8 23,8 21,7 21,5 22,6 23,5
Råvarupris 5)
-5,9 16,7 -7,6 -0,8 -3,0 -10,4 -15,6 -18,1 -19,3 -15,1 -12,3 -6,2
.
Källor: Eurostat, nationella uppgifter, International Petroleum Exchange, HWWA-Institut für Wirtschaftsforschung, Hamburg och
ECB:s beräkningar.
Anm.: HIKP-data inbegriper inte Grekland för perioder före 2001. De övriga pris- och kostnadsindikatorerna inbegriper Grekland för
perioder före 2001.
1) Exkl. byggnadsverksamhet.
2) Hela ekonomin.
3) Hela ekonomin (exklusive jordbruk, offentlig förvaltning, utbildning, sjukvård och övriga tjänster).
4) Brent Blend (terminspris på leverans om en månad). Ecu till och med december 1998.
5) Exklusive energi. I euro; i ecu till och med december 1998.
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niskors oro för BSE i kött till följd av upptäckten av flera fall av BSE i ett antal euroländer.
Dessutom utövade utbrotten av mul- och
klövsjuka i vissa länder och de åtgärder som
vidtogs för att förhindra ytterligare spridning
av den sjukdomen ytterligare uppåtriktat tryck
på priserna på oförädlade livsmedel. Jämfört
med samma månader 2000 ökade priserna på
oförädlade livsmedel 2001 från 4,6 % i januari
till 9,1 % i maj (se diagram 13). När sedan pristrycket som härrörde från ovannämnda hälsoskäl började försvagas under sommaren 2001
började ändringstakten i denna komponent
jämfört med föregående år att minska. Den
årliga ändringstakten uppgick till 6,5 % i december 2001. Även om prisnivån för oförädlade
livsmedel sjönk under andra hälften av 2001
låg den i slutet av året fortfarande över de
nivåer som noterades före utbrotten av BSE.
Den vändning i inflationstakten som noterades efter toppnoteringen i maj 2001 och
den efterföljande minskningen berodde
främst på lägre energipriser. Den nedåtriktade
rörelse i den årliga ändringstakten i energipriserna som inleddes i slutet av 2000 fortsatte
under 2001 med ett kort avbrott under andra
kvartalet 2001, vilket återspeglade den tillfälliga upphämtningen i oljepriserna i euro.
Under de sista fyra månaderna 2001 noterades negativa årstakter i energipriserna.
Minskningstakten för energikomponenten
jämfört med samma månader ett år tidigare
uppgick till 4,5 % i december 2001, jämfört
med en ökning på 7,9 % i januari 2001 och
toppnoteringen på 15,6 % i september 2000.
Denna nedåtriktade rörelse i ändringstakten
för energipriserna jämfört med året innan
återspeglade å ena sidan baseffekter till följd
av uppgången i energipriserna under 2000
och, å andra sidan, en avsevärd nedgång i oljepriserna i euro under 2001. I genomsnitt
noterades oljepriserna till 22,4 euro per fat
under fjärde kvartalet 2001, det vill säga 12,1
euro (eller 35,1 %) lägre än det genomsnitt
som noterades under motsvarande kvartal ett
år tidigare. I jämförelse med 2000 styrdes
oljepriserna i euro under 2001 nästan helt av
utvecklingen i oljepriserna i amerikanska dolllar, och inte av utvecklingen i växelkursen
mellan euron och den amerikanska dollarn.

ECB År srappor t • 2001

Diagram 13

HIKP-inflation och uppdelning av
komponenter i euroområdet
(årlig procentuell förändring; månatliga uppgifter)

HIKP totalt
Förädlade livsmedel
Oförädlade livsmedel
Industrivaror exklusive energi
Energi
Tjänster
16

16

14

14

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

-2

-2

-4

-4

-6

1997

1998

1999

2000

2001

-6

Källa: Eurostat.
Anm.: Avser perioder före 2001. HIKP-data inbegriper inte
Grekland.

HIKP-inflationen (exklusive volatila
komponenter) ökade under 2001
HIKP-inflationen exklusive priser på oförädlade livsmedel och energi påverkades under
2001 fortfarande av indirekta effekter till följd
av oljeprisökningarna och deprecieringen av
eurons växelkurs under 1999 och större
delen av 2000. Dessutom utövade priserna på
förädlade livsmedel ytterligare tryck på denna
komponent till följd av försenade effekter av
tidigare uppgångar i priserna på oförädlade
livsmedel. Det inhemska pristrycket hölls
emellertid tillbaka under hela året. Som en
följd av dessa indirekta och eftersläpande
effekter ökade HIKP-inflationen exklusive pri-
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serna på oförädlade livsmedel och energi
ytterligare under 2001. Denna utveckling
återspeglade högre årliga ändringstakter i alla
dess tre huvudsakliga delkomponenter: förädlade livsmedel, industrivaror exklusive energi
och tjänster. Den årliga ändringstakten i HIKP
exklusive priserna på oförädlade livsmedel
och energi uppgick till 2,5 % i december 2001,
det vill säga 1,0 procentenheter högre än i
december 2000 och 1,6 procentenheter högre än bottennoteringen i oktober 1999.
Den årliga ökningstakten i priserna på
industrivaror exklusive energi uppgick till
1,7 % i december 2001, det vill säga 0,6 procentenheter högre än i december 2000. Uppgången i ändringstakten jämfört med året
innan avtog emellertid gradvis under andra
hälften av 2001 då de ovan nämnda indirekta
effekterna började avta. Den årliga ökningstakten för tjänstepriserna steg från 1,8 % i december 2000 till 2,2 % i januari 2001, vilket återspeglade ändringar i förvaltningskostnader
och indirekta skatter i ett par euroländer.
Årstakten i tjänstepriserna påverkades också
av genomslagseffekter från tidigare ökningar i
importpriserna och rörde sig följaktligen
ytterligare uppåt under året och uppgick till
2,8 % i december 2001. Återhämtningen i
ändringstakten i HIKP exklusive priserna på
oförädlade livsmedel och energi under 2001
jämfört med året innan återspeglade också
högre priser på förädlade livsmedel till följd av
eftersläpande effekter från tidigare ökningar
av priserna på oförädlade livsmedel. Den

årliga ökningstakten för priserna på förädlade
livsmedel uppgick till 3,5 % i december 2001,
det vill säga 2,1 procentenheter högre än i
december 2000. Även för denna komponent
har ökningstakten jämfört med året innan
minskat under de sista två kvartalen 2001, vilket tyder på en avmattning av dessa indirekta
effekter.
När det gäller eventuella effekter av kontantutbytet till euro på HIKP-inflationen under
2001 tyder allt på att detta endast haft
begränsade effekter. I detta avseende måste
man komma ihåg att det är mycket svårt att
skilja ut eventuella effekter av kontantutbytet
från andra källor till inflationstryck. I ruta 3
med rubriken “Effekten av kontantutbytet på
konsumentpriserna i euroområdet” granskas
detta mer i detalj.

Inflationsförväntningarna förblev måttliga
trots högre inflation
Olika undersökningar (till exempel ECB:s Survey of Professional Forecasters och Consensus Economics Forecasts) tyder på att det
fanns få tecken på en överreaktion på förväntad inflation till uppgången i den faktiska inflationen under första hälften av 2001. Detta
framgår av tabell 5, som visar resultatet av
den faktiska HIKP-inflationen under de fyra
kvartalen 2001 (och årsgenomsnittet) tillsammans med utvecklingen av förväntningarna enligt enkäter på den genomsnittliga

Tabell 5

Konsumentprisinflation: resultat för 2001 och förväntningar för 2001 och 2002
(årlig procentuell förändring)

2001

2001

1 kv

2 kv

3 kv

4 kv

HIKP totalt

2,3

3,1

2,5

2,2

2,5

Förväntningar för 2001
Survey of Professional Forecasters
Consensus Economic Forecasts 1)

2,0
2,0

– Datum för undersökning –
2,3
2,7
2,3
2,7

2,6
2,6

-

Förväntningar för 2002
Survey of Professional Forecasters
Consensus Economic Forecasts 1)

1,7
1,7

– Datum för undersökning –
1,8
1,9
1,8
1,9

1,7
1,7

-

Källor: Eurostat, Consensus Economic Forecasts och ECB:s Survey of Professional Forecasters.
1) Kvartalsförväntningarna är genomsnittet av de månatliga förväntningarna för kvartalet.
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Ruta 3

Effekten av kontantutbytet på konsumentpriserna i euroområdet
I och med införandet av sedlar och mynt i euro den 1 januari 2002 räknades alla priser i euroområdet om till priser i euro. Man hade hyst farhågor om att, vilket framgår av resultaten av Europeiska kommissionens undersökningar, kontantutbytet skulle kunna leda till omfattande prisökningar. I denna ruta granskas de huvudsakliga
argument och fakta som rör eventuella uppåtriktade och nedåtriktade effekter på konsumentpriserna till följd av
kontantutbytet.
Ekonomiska argument tyder på att det skulle kunna förekomma såväl uppåtriktat
som nedåtriktat pristryck
När det gäller kontantutbytet till euro föreligger tre viktiga faktorer som skulle kunna påverka priserna: en övervältring av kostnader, så kallade menykostnader och avrundning till nya lockande priser. När det gäller kostnader har företagen ställts inför engångskostnader (till exempel IT-investeringar och utbildning av personalen)
som skulle kunna vältras över på konsumenterna för att på så sätt upprätthålla vinstmarginalerna. Den begränsade information som finns tillgänglig tyder emellertid på att kostnaderna kan ha varit relativt låga. Dessutom
rör det sig oftast om “engångskostnader” som har inträffat under en längre period. Eftersom kostnaderna för att
genomföra prisförändringar (så kallade menykostnader) gör att prisjusteringar är relativt ovanliga kan detaljhandlarna dessutom ha passat på att genomföra sina normala prisjusteringar i samband med kontantutbytet.
Detta skulle leda till en ovanlig koncentration av individuella prisändringar vid tidpunkten för kontantutbytet
som skulle kunna påverka det normala säsongsmönstret. På lång sikt skulle emellertid inte detta påverka den
genomsnittliga inflationen. Ytterligare en risk för prisökningar är att företag eventuellt avrundar sina priser
uppåt till nya attraktiva priser i euro för att förbättra sin vinst. Att prissätta varor efter attraktiva (eller psykologiska) nivåer (till exempel priser som slutar på siffran 9) är mycket vanligt inom detaljhandeln och företag kan,
efter omräkningen till euro, ha anpassat sina prisstrukturer så att de har lika många attraktiva priser som före
kontantutbytet. Sådana prisjusteringar skulle emellertid sannolikt inbegripa avrundningar både uppåt och nedåt
och den totala nettoeffekten är svår att uppskatta på förhand.
Flera faktorer begränsar emellertid allmänna prisökningar. Konkurrensen på de flesta marknader i euroområdet
förefaller till exempel vara tillräckligt stark för att begränsa eventuella uppåtriktade pristryck från start. Faktum
är att företag till och med kan ha sänkt priserna för att locka till sig kunder eller erövra marknadsandelar.
Den rådande efterfrågan begränsar också möjligheter till prisökningar. Dessutom har konsumenter och konsumentorganisationer ombetts att vara på sin vakt och noggrant övervaka priserna, och har i detta fått hjälp genom
dubbel prissättning, vilket gör det ännu svårare för detaljhandlare att höja priserna. Vidare har alla stater säkerställt att omräkningen av de priser, avgifter och kostnader som de administrerar förblir prisneutrala eller gynnnar konsumenterna, och lokala myndigheter har ombetts att följa detta exempel. Historiska exempel av ändrade
räkneenheter, till exempel införandet av ett nytt decimalsystem i Förenade kungariket och Irland 1971, vittnar
också om att nettoeffekten på priser är mycket begränsad.
Dessa argument talar för att de totala priseffekterna av kontantutbytet sannolikt kommer att vara begränsade för
euroområdet som helhet. Dessutom borde de spridas ut under en längre period, och vissa detaljhandlare och
leverantörer har lovat att inte höja priserna under övergångsperioden. Konsumenternas noggranna iakttagande
av priserna under denna period kan ha resulterat i att prisjusteringar tidigarelagts eller skjutits upp. Även om
eventuella effekter på inflationen borde vara tillfälliga är det sannolikt att ökad möjlighet till prisjämförelser och
ökad konkurrens kommer att verka prisdämpande på lång sikt.
Empiriska bevis tyder på en begränsad effekt
Under 2001 inledde nationella statistikinstitut, Eurosystemet och konsumentorganisationer övervakningsövningar av psykologiskt attraktiva prisnivåer i flera euroländer.1 Genom att noggrant följa prisdynamiken
för utvalda konsumtionsvaror som normalt erbjuds till attraktiva priser har de försökt att beräkna den faktiska
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effekten av omräkningen av priserna till euro. Det bör understrykas att det är oerhört svårt att identifiera effekter
av kontantutbytet eftersom eventuella prisändringar antingen kan bero på kontantutbytet (avrundning eller övervältring av kostnader i samband med kontantutbytet) eller helt enkelt avspegla en förändring i andra kostnadsfaktorer (till exempel löner och importpriser) eller vinster. Med detta i åtanke bekräftar resultaten av dessa
övervakningsövningar att de effekter som kontantutbytet haft på prisutvecklingen hittills har varit relativt
begränsade. Samtidigt som vissa belägg förelegat att övergången till euro lett till vissa prisökningar av ett antal
specifika produkter i enskilda länder de senaste månaderna, har dessa effekter varit försumbara i fråga om deras
inverkan på totala HIKP i euroländerna och i euroområdet som helhet. För januari 2002 bedömde Eurostat
att av ökningen från månaden innan på 0,5% i HIKP förmodligen mellan 0,0 och 0,16 procentenheter var en
effekt av kontantutbytet. Resultat av de företagsundersökningar som genomförts av nationella centralbanker
och andra organisationer bekräftar i allmänhet också åsikten att kontantutbytet inte har påverkat priserna nämnvärt.2
Sammanfattningsvis tyder alltså ekonomiska argument på att effekten av kontantutbytet på priserna bör bli
begränsad. Den utveckling som hittills ägt rum tyder på att det inte har förekommit några påtagliga prisökningar till följd av kontantutbytet. Införandet av euron kommer att göra det lättare att jämföra priser i hela
euroområdet, något som bör främja handel och stärka konkurrensen. Detta borde i slutändan gynna konsumenterna genom att hålla tillbaka framtida prisökningar.
1

2

Se till exempel “Appendix: price analysis in the period of changeover from the D-Mark to the euro”, tyska centralbankens
månadsrapport för november 2001 och “Effekterna av kontantutbytet på konsumentpriserna i Finland”, Finlands statistikcentral
och finansministeriet, juni 2001.
Se till exempel den belgiska centralbankens pressmeddelande “The January 2002 survey on the introduction of the euro” från den
6 mars 2002.

inflationen under 2001 och 2002 för vart och
ett av de fyra kvartalen 2001.
Under 2001 reviderades inflationsförväntningarna för året gradvis uppåt i linje med
utfallet, medan förväntningarna för 2002 var
mycket mer stabila och låg kvar under 2 %
under hela året. Denna stabilitet i fråga om
förväntningarna tyder på att de ekonomiska
aktörerna i stort sett ansåg att uppgången i
inflationen under 2001 var övergående. Detta
förstärktes med all sannolikhet av ECB:s
beslutsamhet att säkerställa att ökningen i
inflationen skulle förbli ett tillfälligt fenomen,
något som i sin tur bidrog till ett läge där
riskerna för följdeffekter på löneutvecklingen
kunde hållas tillbaka.

Inflationsskillnaderna förblev i stort sett
oförändrade under 2001
Skillnaden i HIKP-inflationen mellan euroländerna förblev i stort sett oförändrad under
2001. Skillnaden mellan de två länderna med
den högsta respektive lägsta noteringen låg
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kvar på 3,3 procentenheter, det vill säga i
stort sett oförändrad jämfört med 2000.
Standardavvikelsen låg kvar på cirka 1 procentenhet. Ändringar i den årliga genomsnittliga HIKP-inflationen varierade mellan olika
länder, främst till följd av den olika inverkan av
tillfälliga och enstaka faktorer. I synnerhet
bidrar de olika länderspecifika effekter som
djursjukdomar och väderförhållanden har på
livsmedelspriserna till att förklara de olika
mönster som noterats.

Producentpriserna påverkades kraftigt
av råvaruprisernas utveckling
I genomsnitt ökade producentpriserna inom
industrin (exklusive byggnadsverksamhet)
med 2,2 % under 2001, det vill säga med
3,3 procentenheter mindre än den ökning
som noterades under 2000. Detta resultat
beror främst på utvecklingen i komponenterna energi och halvfabrikat, vilket i sin tur
återspeglade lägre priser för energi och råvaror exklusive energi. Sedan producentprisökningarna nått en topp på 6,7 % i oktober
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Löneökningarna förblev måttliga 2001

Diagram 14

Uppdelning av producentpriser för
euroområdet
(årlig procentuell förändring; månatliga uppgifter)

Energi (vänster skala)
Industri exklusive byggnadsverksamhet
(höger skala)
Halvfabrikat (höger skala)
Kapitalvaror (höger skala)
Konsumtionsvaror (höger skala)
8

24
20

6
16
4

12
8

2
4
0

0
-4

-2
-8
-12

Den årliga ökningstakten i ersättningen per
anställd steg något under de två första kvartalen 2001 jämfört med året innan (se diagram 15). Under tredje kvartalet minskade tillväxttakten med 0,1 procentenhet till 2,4 %,
det vill säga 0,3 procentenheter högre än sista
kvartalet 2000. Mellan andra och tredje kvartalet 2001 steg däremot den årliga ökningstakten för de totala arbetskraftskostnaderna per
timme inom affärssektorn exklusive jordbruk
med 0,5 procentenheter till 3,4 % vilket bröt
den trend som noterats sedan första kvartalet
2000. Rörelser i denna indikator bör emellertid hanteras med försiktighet eftersom dess
utveckling har påverkats av en rad statistiska
snedvridningar.Tillgängliga uppgifter på landsnivå tyder på att också de nominella lönerna
fortsatte att öka i måttlig takt fjärde kvartalet
2001.
Diagram 15

Enhetsarbetskostnader, ersättning per
anställd och arbetsproduktivitet i
euroområdet
(årlig procentuell förändring; kvartalsuppgifter)

1997

1998

1999

2000

2001

-4

Källa: Eurostat.
Anm.: Data avser Euro-12 (även före 2001).

2000 minskade den årliga ändringstakten
avsevärt och i december 2001 noterades en
negativ ökningstakt på 1,1 % (se diagram 14).
När det gäller kapital och konsumtionsvaror
ökade den genomsnittliga uppgången i priserna under 2001 jämfört med 2000. Detta
beror främst på indirekta effekter som har
samband med tidigare ökningar av importpriserna och särskilt energipriserna. Den uppåtriktade rörelsen i de årliga ökningstakterna
för dessa komponenter avstannade emellertid
under 2001. Denna utveckling är förenlig med
uppfattningen att de indirekta effekter som
verkar pådrivande på utvecklingen i dessa
komponenter försvagades under andra hälften av 2001.
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Ersättning per anställd
Arbetsproduktivitet
Enhetsarbetskostnader
3,0

3,0

2,5

2,5

2,0

2,0

1,5

1,5

1,0

1,0

0,5

0,5

0,0

0,0

-0,5

-0,5

-1,0

-1,0

-1,5

-1,5

-2,0

1997

1998

1999

2000

2001

-2,0

Källor: Nationella uppgifter och ECB:s beräkningar.
Anm.: Data avser Euro-12 (även före 2001); hela ekonomin.
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Som en följd av konjunkturnedgången i
euroområdet minskade ändringstakten de två
första kvartalen 2001 jämfört med samma
kvartal året innan i arbetsproduktiviteten,
medan den ökade marginellt tredje kvartalet.
Detta, tillsammans med utvecklingen i den

4

Produktion, efterfrågan och utveckling på arbetsmarknaden

Real BNP-tillväxt minskade under 2001
på grund av en kombination av
ogynnsamma faktorer
Den ekonomiska tillväxten i euroområdet
började avta andra halvåret 2000, delvis till
följd av de långvariga oljeprishöjningarnas
negativa effekter på konsumtion och investeringar. Under 2001 avtog tillväxten ytterligare
till följd av en kombination av ogynnsamma
faktorer som påverkade både den inhemska
efterfrågan och exporten och som ledde till
en lägre aktivitet inom både industri- och tjänstesektorn. För det första dämpades ökningen i
de reala disponibla inkomsterna av en högre
inflation under årets första hälft som berodde
på höga prishöjningar på energi och livsmedel. För det andra bidrog försämringen av
omvärldsklimatet, som främst orsakades av
konjunkturnedgången i Förenta staterna i slutet av 2000, till att hämma tillväxten i euroområdets export och öka osäkerheten i samband
med investeringsbeslut och, i mindre grad,
konsumtionsbeslut. För det tredje ledde terroristattackerna i Förenta staterna den 11 september 2001 och deras efterverkningar till
att den allmänna osäkerheten ökade kraftigt,
vilket framgick av att företagens och hushållens förtroende i euroområdet sjönk ytterligare. Medan det hade funnits vissa preliminära
tecken på ett uppsving i euroområdets tillväxt
under sommarmånaderna kom detta uppsving
därför att skjutas på framtiden. Enligt Eurostat
var den reala BNP-tillväxten under 2001 som
helhet 1,5 %, efter en stark takt på 3,4 % 2000
(se tabell 6). Euroområdets ekonomi har
emellertid fortsatt att uppvisa starka fundamenta. Nedgången i inflationen och gynnsamma finansieringsvillkor främjar en gradvis
förstärkning av den inhemska efterfrågan.
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årliga ökningstakten för ersättningen per
anställd, tyder på att den årliga ökningstakten
för enhetsarbetskostnaderna steg under de
två första kvartalen 2001 och minskade med
0,2 procentenheter till 2,3 % tredje kvartalet.

Svag tillväxt av den inhemska efterfrågan
och exporten
De ogynnsamma effekterna av den höga inflationen, det försämrade omvärldsklimatet och
den växande ovissheten innebar att bidraget
till euroområdets reala BNP-tillväxt från den
inhemska efterfrågan och exporten sjönk.
Den inhemska efterfrågan, som var den viktigaste faktorn bakom den starka tillväxten
1998-2000, var också den viktigaste orsaken
till nedgången i den reala BNP-tillväxten 2001
(se diagram 16). Den slutliga inhemska efterfrågan (det vill säga den inhemska efterfrågan
minus lagerförändringar) bidrog med 1,4 procentenheter till tillväxten 2001, medan bidraget under de föregående tre åren uppgick till
Diagram 16

Bidrag till den reala kvartalsvisa
BNP-tillväxten i euroområdet
(bidrag per kvartal i procentenheter)

Inhemsk efterfrågan
Nettoexport
Real BNP 1)
1,5

1,5

1,0

1,0

0,5

0,5

0,0

0,0

-0,5

2000

2001

-0,5

Källor: Eurostat och ECB:s beräkningar.
Anm.: Säsongrensade uppgifter.
1) Procentuell förändring jämfört med föregående kvartal.
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Tabell 6

Sammansättning av den reala BNP-tillväxten i euroområdet
(procentuell förändring, om inte annat anges; säsongrensat)

Årlig tillväxt 1)

Kvartalsvis tillväxt 2)

1999 2000 2001 2000 2001 2001 2001 2001 2000 2001 2001 2001 2001
4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv
Real bruttonationalprodukt
varav:
Inhemsk efterfrågan
Privat konsumtion
Offentlig konsumtion
Bruttoinvesteringar
Lagerförändringar 3) 4)
Nettoexport 3)
Export 5)
Import 5)
Realt förädlingsvärde, brutto:
varav:
Industri exklusive byggverksamhet
Byggverksamhet
Marknadsrelaterade tjänster 6)

2,6

3,4

3,2 2,8
3,2 2,5
2,1 1,9
5,5 4,4
0,2 0,0
-0,5 0,6
5,3 12,2
7,2 10,9

0,8
2,4
4,0

4,5
1,8
4,5

1,5

2,8

2,4

1,6

1,4

0,6

0,6

0,5

0,1

0,2

-0,2

0,9 2,3
1,8 1,8
2,0 1,7
-0,2 3,4
-0,5 0,1
0,6 0,6
3,4 12,2
1,8 11,1

1,7
2,0
2,0
1,8
-0,2
0,7
8,6
6,9

1,1
1,7
1,9
0,3
-0,3
0,5
5,6
4,4

0,8
1,7
2,1
-1,1
0,4
0,6
1,8
0,2

-0,1
1,6
1,8
-1,9
-0,9
0,7
-1,8
-3,7

0,7
0,2
0,8
0,0
0,4
0,0
2,8
3,0

-0,1
1,0
0,6
-0,2
-0,7
0,6
0,0
-1,6

0,3
0,4
0,4
-0,6
0,1
-0,2
-0,5
0,1

-0,1
0,1
0,3
-0,3
-0,1
0,3
-0,4
-1,3

-0,2
0,1
0,5
-0,8
-0,2
0,0
-0,9
-1,1

1,0
-0,6
3,1

3,6
-0,8
3,7

1,5
-0,5
3,4

0,7
-0,6
2,9

-1,5
0,4
2,3

0,7
0,0
1,0

1,1
0,3
0,8

-1,0
-0,9
0,6

-0,1
0,0
0,4

-1,6
0,2
0,4

4,3
0,6
4,2

Källor: Eurostat och ECB:s beräkningar
1) Årlig tillväxt: procentuell förändring jämfört med samma period föregående år.
2) Kvartalsvis tillväxt: procentuell förändring jämfört med föregående kvartal.
3) Bidrag till den reala BNP-tillväxten; i procentenheter.
4) Inbegripet nettoförvärv av värdeföremål.
5) Export och import omfattar varor och tjänster samt intern gränsöverskridande handel inom euroområdet. Handeln inom euroområdet är inte bortnettad i de import- och exportsiffror som används i nationalräkenskaperna. Dessa uppgifter är därför inte helt
jämförbara med betalningsbalansuppgifterna.
6) Häri ingår handel, transport, kommunikation, finansiering och företagstjänster.

cirka 3 procentenheter. Lagerförändringarna
lämnade dessutom ett negativt bidrag på 0,5
procentenheter till tillväxten 2001, efter ett
nollbidrag året innan. Nettoexportens bidrag
till tillväxten var däremot 0,6 % procentenheter 2001 som helhet, vilket var oförändrat
jämfört med 2000. Det beror på att nedgången i exporttillväxten uppvägdes av en
nedgång i importtillväxten.
Ökningen av den privata konsumtionen uppgick första kvartalet 2001 till 1,0 % mätt från
kvartal till kvartal, efter en mer dämpad
expansionstakt andra halvåret 2000. Detta
avspeglade effekterna på hushållens disponibla
inkomster av sänkningarna av de direkta
skatterna i flera euroländer i slutet av 2000
och början av 2001. Förlusten i köpkraft på
grund av den höga inflationen de första månaderna 2001 motverkade emellertid dessa
positiva effekter. Efter första kvartalet avtog
ökningen av den privata konsumtionen och
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den var fortsatt dämpad under återstoden av
året, trots att den sjunkande inflationstakten
förstärkte ökningen i de reala disponibla
inkomsterna andra halvåret 2001. Detta kan
ha berott på en försenad och ofullständig
anpassning av konsumtionsutgifterna till skattesänkningarna och på den ökade ovissheten
kring tillväxt- och sysselsättningsutsikterna
som delvis var en följd av det försämrade
omvärldsklimatet. Under 2001 som helhet
ökade den privata konsumtionen med 1,8 %,
jämfört med 2,5 % året innan. I slutet av 2000
var konsumenternas förtroende fortfarande
rekordhögt, för att därefter sjunka betydligt
när de komponenter som rör arbetslöshetsförväntningar och allmänna ekonomiska utsikter började försämras kraftigt i ett läge med
en allt större allmän osäkerhet (se diagram
17).
De fasta bruttoinvesteringarna sjönk 2001
med 0,2 % jämfört med året innan, efter en
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Diagram 17

Förtroendeindikatorer i euroområdet
(nettotal)

Konsumenternas förtroende (vänster skala)
Industrins förtroende (vänster skala)
Tjänstesektorns förtroende (höger skala)
20

15
10

15

5
10

0
-5

5

-10
0

-15
-20

-5

-25
-10
-15

-30
1998

1999

2000

2001

-35

Källa: Europeiska kommissionens företags- och hushållsenkäter.
Anm.: Säsongrensade uppgifter. De uppgifter som visas är
beräknade som avvikelser från genomsnittet efter januari 1985
för hushållens och industrins förtroende och efter april 1995 för
tjänstesektorns förtroende.

robust ökning med mer än 5 % 1998 och 1999
och mer än 4 % 2000. Den svaga investeringsutvecklingen har åtminstone delvis sin förklaring i att lönsamheten har pressats ned av
höga oljepriser och en svag utländsk och
inhemsk efterfrågan, vilket avspeglas i det minskade kapacitetsutnyttjandet. Försämringen av
omvärldsklimatet under hela 2001 ökade även
ovissheten om när en uppgång skulle komma
och denna ovisshet förstärktes av terroristattackerna i Förenta staterna. Företagen sköt
därför upp sina investeringsbeslut trots
att finansieringsvillkoren var gynnsamma och
löneutvecklingen fortsatt måttlig.

Tillväxten av export och import avtog i
ungefär samma takt
Euroområdets export och import ökade med
3,4 % respektive 1,8 % 2001 och tillväxten var
i båda fallen cirka 9 procentenheter lägre än
2000. Nettoexportens bidrag till den reala
BNP-tillväxten under 2001 var följaktligen
oförändrat jämfört med året innan.
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I nationalräkenskapsuppgifterna om exporten
och importen i euroområdet ingår även handel inom euroområdet och de avspeglar därför både externa och interna influenser.
Volymuppgifterna i utrikeshandelsstatistiken
om varuhandeln internt och med omvärlden tyder på att nedgången i tolvmånadersökningen av exporten till omvärlden började
ungefär samtidigt som nedgången i den interna
exporten inom euroområdet, men att den
blev något kraftigare under 2001. Det fanns
emellertid olika orsaker till dessa nedgångar.
Exporten till omvärlden påverkades i första
hand av att den utländska efterfrågan minskade under året, medan exporten inom
euroområdet i första hand avspeglade försvagningen av euroområdets interna efterfrågan (se diagram 18).

Skillnaden i real BNP-tillväxt mellan
euroländerna minskade 2001
Skillnaden i BNP-tillväxt mellan de två euroländer som hade den högsta och den lägsta
Diagram 18

Euroområdets varuexport och industriproduktion
(volymer, årlig procentuell förändring)

Export till länder inom euroområdet
Export till länder utanför euroområdet
Industriproduktion exklusive byggverksamhet
18

18

15

15

12

12

9

9

6

6

3

3

0

0

-3

-3

-6

1997

1998

1999

2000

2001

-6

Källa: Eurostat och ECB:s beräkningar.
Anm.: De uppgifter som visas beräknas på grundval av glidande
medeltal för tre månader.
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tillväxten minskade under 2001 till ungefär
5,5 procentenheter från 8,5 procentenheter
2000. Standardavvikelsen minskade till ungefär
1,7 procentenheter från 2,5 procentenheter
2000. Den årliga genomsnittliga reala BNP-tillväxten avtog kraftigt 2001 i alla euroländer
utan undantag, även om nedgångens omfattning varierade något.

ningsvis på nedgångar inom halvfabrikatsektorn och konsumtionsvarusektorn (se
tabell 7). Under andra kvartalet förstärkte en
nedgång inom kapitalvarusektorn nedgången i
den totala produktionen. Under 2001 som
helhet avtog produktionstillväxten kraftigt
inom kapitalvaru- och halvfabrikatsektorerna
och var i båda fallen ungefär 7 procentenheter
lägre än 2000. För exportkänsliga sektorer
avspeglar detta i synnerhet de negativa effekterna av ett sämre omvärldsklimat, som har
förstärkts av dämpningen av den starka expansionstakten inom sektorer som tillverkar
informations- och kommunikationstekniska
produkter. I euroområdet sjönk tillväxten
inom tillverkningen av radio-, TV- och kommunikationsutrustning, samt tillverkningen av
kontorsmaskiner och datorer från cirka 20 %
2000 till cirka -2 % 2001. Även om tillväxten
inom kapitalvarusektorn fortsatte att vara
positiv under 2001 som helhet var tillväxten
inom halvfabrikatssektorn negativ. Nedgången
i tillväxt inom konsumtionsvarusektorn var
relativt begränsad, från 2,4 % 2000 till noll
2001, men detta berodde främst på en
begränsad nedgång i tillverkningen av ickevaraktiga konsumtionsvaror, medan nedgången i tillverkningen av varaktiga konsumtionsvaror var betydligt mer markant.

Nedgången i real BNP-tillväxt drevs
inledningsvis på av en minskad industriell
aktivitet
De negativa externa faktorerna fick sin starkaste och mest direkta inverkan på produktionen inom industrisektorn. Under 2001 som
helhet var ökningen av det reala förädlingsvärdet inom industri exklusive byggverksamhet 1,0 % efter en ökning med över 4 % året
innan (se tabell 6). Mätt från kvartal till kvartal var tillväxten positiv första kvartalet 2001,
för att sedan vända och bli negativ under återstoden av året. Detta avgjorde i stort sett
utvecklingskurvan för reala BNP-tillväxten.
Nedgången i produktionen inom industrin
(exklusive byggverksamhet och energi) började första kvartalet 2001 och berodde inledTabell 7

Industriproduktionen i euroområdet
(procentuell förändring)

Årstakt 1)

Kvartalstakt 2)

1999 2000 2001 2000 2001 2001 2001 2001 2000 2001 2001 2001 2001
4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv
Industri totalt, exklusive
byggverksamhet
2,0
fördelat på de viktigaste näringsgrenarna:
Industri totalt, exklusive
byggverksamhet och energi 1)
1,8
Halvfabrikat
1,5
Kapitalvaror
2,4
Konsumtionsvaror
1,7
Varaktiga konsumtionsvaror
1,3
Icke varaktiga konsumtionsvaror
1,8
Energi
1,6
Tillverkningsindustri
1,9

5,5

0,2

5,2

4,3

0,9

-0,4

-3,9

1,6

-0,4

-1,1

-0,5

-1,9

5,8
5,8
8,6
2,4
5,8
1,7
1,5
5,9

-0,2
-1,3
1,4
0,0
-2,6
0,5
0,4
0,1

5,5
5,1
8,9
2,0
4,0
1,6
0,1
5,8

4,5
2,9
8,1
3,3
3,1
3,3
-1,6
5,2

0,5
-0,2
1,6
0,4
-1,8
0,8
1,0
0,9

-0,7
-1,6
0,3
0,0
-3,8
0,8
0,7
-0,5

-4,8
-6,0
-3,8
-3,4
-7,5
-2,5
1,9
-4,6

1,4
1,7
1,7
1,3
1,3
1,3
-1,8
1,9

-0,3
-1,3
0,6
-1,7
-1,1
-1,8
-0,0
-0,4

-1,6
-1,5
-1,7
0,4
-2,0
0,9
1,7
-1,5

-0,2
-0,5
-0,5
0,1
-1,5
0,4
0,3
-0,6

-2,3
-2,6
-1,9
-2,1
-2,2
-2,0
0,1
-2,3

Källor: Eurostat och ECB:s beräkningar.
1) Årstakt: procentuell förändring jämfört med samma period föregående år på grundval av uppgifter som justerats för variationer i
antal arbetsdagar.
2) Kvartalstakt: procentuell förändring jämfört med föregående kvartal på grundval av säsongrensade uppgifter som även justerats
för antal arbetsdagar.
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Produktionen inom byggsektorn, mätt med
det reala förädlingsvärdet, sjönk med 0,6 %
2001, efter en tillväxt på cirka 2 % de två åren
dessförinnan. Nedgången 2001 berodde
huvudsakligen på en svagare byggverksamhet
under årets första hälft, medan det fanns
tecken på en stabilisering under andra halvåret. Svagheten inom byggsektorn berodde på
en rad faktorer. I synnerhet hade bostads- och
kontorsbyggandet ökat under de tidigare
starka tillväxtåren och skapat ett överutbud i
vissa länder. Den ökade ovissheten under
2001 beträffande tillväxt- och sysselsättningsutsikterna kan dessutom ha fått företag och
hushåll att trots gynnsamma finansieringsvillkor skjuta upp investeringsbeslut som medför
ett stort och oåterkalleligt finansiellt åtagande.

Utvecklingen av aktiviteten inom
tjänstesektorn låg något efter utvecklingen
inom industrisektorn
Ökningen av det reala förädlingsvärdet inom
tjänstesektorn sjönk med omkring 1 procentenhet 2001, främst beroende på en lägre
ökning av marknadsrelaterade tjänster från
4,5 % 2000 till 3,1 % 2001. Alla större chocker
som påverkade den ekonomiska tillväxten i
euroområdet 2001 hade sannolikt en negativ
inverkan på aktiviteten inom marknadsrelaterade tjänster. De höga oljepriserna och terroristattackerna hade till exempel en negativ
inverkan på transportrelaterade aktiviteter. Nedgången i produktionstillväxten inom
marknadsrelaterade tjänster kan dessutom
vara en försenad reaktion på nedgången i
industriell aktivitet, eftersom en stor del av
företagstjänsterna är kopplade till produktionsprocesserna inom industrisektorn.

Sysselsättningstillväxten avtog
markant 2001
I genomsnitt beräknas sysselsättningen i
euroområdet ha ökat i långsammare takt
2001, omkring 1,4 %, än de tre åren dessförinnan, det vill säga jämfört med 2,1 % 2000
och 1,6 % både 1999 och 1998 (se tabell 8).
Mätt från kvartal till kvartal avtog sysselsätt-
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ningstillväxten markant under hela året, från
0,5 % sista kvartalet 2000 till nära noll sista
kvartalet 2001, vilket är en eftersläpningseffekt av den avmattning i den ekonomiska aktiviteten som har noterats sedan andra halvåret
2000.
Alla sektorer bidrog till att den totala sysselsättningstillväxten sjönk 2001 (se tabell 8).
Den kraftiga minskningen av sysselsättningstillväxten inom marknadsrelaterade tjänster
(handel, transport, finansiella tjänster och
företagstjänster), som utgör mer än en tredjedel av den totala sysselsättningen, tycks ha
varit huvudorsaken till nedgången i sysselsättningstillväxten. Efter en relativt stark ökning
av sysselsättningen inom industrin under 2000
sjönk sysselsättningstillväxten de första tre
kvartalen 2001 inom både byggverksamhet och
tillverkning, som generellt är mycket känsliga
för utvecklingen av den ekonomiska aktiviteten. Inom jordbrukssektorn fortsatte sysselsättningen att minska 2001, om än i något långsammare takt än de senaste åren. Med en tolvmånaderstillväxt på i genomsnitt över 2,1 %
de första tre kvartalen 2001 fortsatte tjänstesektorn att främja skapandet av nettoarbetstillfällen, om än i långsammare takt än 2000.

Arbetslösheten i stort sett oförändrad 2001
Det standardiserade arbetslöshetstalet var i
genomsnitt 8,3 % 2001, jämfört med 8,8 %
2000. Till skillnad från den starka och oavbrutna nedgång i arbetslösheten som kunde
iakttas från mitten av 1997 fram till slutet av
2000 sjönk arbetslöshetsprocenten i euroområdet något mellan januari och april 2001, för
att stabiliseras mellan maj och augusti och
slutligen öka under senare delen av året i linje
med nedgången i sysselsättningstillväxten (se
diagram 19). Antalet arbetslösa i euroområdet
sjönk med bara 7 000 under året, jämfört med
mer än en miljon om året under perioden
1998 - 2000. I genomsnitt fanns det 2001 cirka
11,4 miljoner arbetslösa i euroområdet, ett
tal som senast kunde iakttas 1992. Denna
utveckling ägde rum i ett läge med en stark
arbetskraftsökning på omkring 0,9 % under
2001.
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Tabell 8

Arbetsmarknadsutvecklingen i euroområdet
(årlig procentuell förändring och procentandelar)
1999

2000

2001

1999
3 kv

1999
4 kv

2000
1 kv

2000
2 kv

2000
3 kv

2000
4 kv

2001
1 kv

2001
2 kv

2001 2001
3 kv 4 kv

Arbetskraft
Sysselsättning
Jordbruk 1)
Industri 2)
– exklusive byggverksamhet
– byggverksamhet
Tjänster 3)

0,7
1,6
-2,9
0,3
-0,0
1,0
2,6

0,9
2,1
-1,5
1,0
0,8
1,6
2,8

.
.
.
.
.
.
.

0,7
1,6
-2,8
0,2
-0,2
1,3
2,5

0,6
1,6
-2,5
0,3
-0,1
1,3
2,4

0,7
1,8
-1,9
0,7
0,1
2,4
2,6

0,9
2,1
-1,8
1,0
0,8
1,5
2,9

0,9
2,1
-1,6
1,1
1,0
1,0
2,8

1,1
2,2
-0,8
1,3
1,3
1,4
2,8

1,1
2,1
-0,0
1,2
1,4
0,8
2,5

0,9
1,6
-0,6
0,8
0,8
0,8
2,1

0,8
1,2
-1,3
0,3
0,2
0,7
1,8

.
.
.
.
.
.
.

Arbetslöshetstal 4)
Totalt
Under 25 år
25 år och äldre

9,8
19,2
8,5

8,8
17,4
7,7

8,3
16,5
7,2

9,7
18,9
8,4

9,4
18,3
8,2

9,2
18,0
8,0

8,9
17,5
7,7

8,7
17,2
7,5

8,5
16,7
7,4

8,4
16,5
7,3

8,3
16,5
7,2

8,3
16,5
7,2

8,4
16,7
7,3

Källor: Uppgifter om arbetskraften är hämtade från nationell statistik och ECB:s beräkningar. Uppgifter om sysselsättning och arbetslöshet kommer från Eurostat.
1) Häri ingår även fiske, jakt och skogsbruk.
2) Häri ingår tillverkningsindustri, byggverksamhet, gruvdrift och mineralutvinning, samt el-, gas- och vattenförsörjning.
3) Utom verksamheter vid internationella organisationer, utländska ambassader och dylikt.
4) Procentuell andel av arbetskraften i enlighet med ILO:s rekommendationer.

Även om alla åldersgrupper och båda könen
har påverkats negativt av den mindre gynnsamma utvecklingen på arbetsmarknaden verkar de grupper inom vilka arbetslösheten är
högst, det vill säga kvinnor och ungdomar, inte
ha drabbats hårdare av den senaste konjunkturnedgången. Totalt sett var ungdomsarbetslösheten i stort sett oförändrad på 16,7 %
mellan sista kvartalet 2000 och sista kvartalet
2001, medan arbetslösheten bland personer
över 25 år minskade med 0,1 procentenhet
till 7,3 % under samma period. Arbetslösheten
i båda åldersgrupperna följde ett likartat
mönster, vilket innebar att den sjönk fram till
våren 2001 och steg från slutet av sommaren
till december 2001. Medan arbetslösheten
bland män ökade under 2001 fortsatte arbetslösheten bland kvinnor att sjunka, om än i
långsammare takt än 2000. Klyftan 2001 mellan den genomsnittliga arbetslösheten bland
män (6,9 %) respektive kvinnor (10,2 %) fortsatte därför att krympa något. Den konvergerande utveckling av arbetslöshetstalen för
olika åldersgrupper och kön som i synnerhet
kunde iakttas under perioden med stark ekonomisk tillväxt mellan 1997 och 2000, fortsatte på det hela taget under loppet av 2001 i
fråga om könen men upphörde i fråga om
åldersgrupperna.
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Ökningen av arbetslösheten inträffade i de
flesta euroländerna. I vissa länder med hög
arbetslöshet skedde emellertid en nedgång i
deras respektive arbetslöshetstal under året.
Diagram 19

Arbetslösheten i euroområdet
(säsongrensade månadsdata)

årlig förändring i miljoner (vänster skala) 1)
% av arbetskraften (höger skala)
3,0

12,0

2,5

11,5

2,0

11,0

1,5
10,5
1,0
10,0
0,5
9,5
0,0
9,0

-0,5

8,5

-1,0
-1,5

1994

1996

1998

2000

8,0

Källa: Eurostat.
Anm.: Data avser Euro-12 (även före 2001).
1) Årliga förändringar är inte säsongrensade.
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Ruta 4

Framsteg i strukturreformerna på euroområdets produkt- och arbetsmarknader
Strukturreformer som syftar till att öka flexibiliteten på euroområdets produkt- och arbetsmarknader skulle förmodligen medföra betydande ekonomiska fördelar och sänka anpassningskostnaderna i samband med ekonomiska chocker. Därför betonade Europeiska rådet i Lissabon i mars 2000 vikten av strukturreformer för att
främja tillväxt och sysselsättning i EU. Europeiska rådet betraktar behovet av reformer på produkt- och arbetsmarknaderna som en grundläggande förutsättning för att EU skall kunna bli den mest konkurrenskraftiga och
dynamiska ekonomin i världen. Detta budskap bekräftades i slutsatserna från mötena i Stockholm, Laeken och
Barcelona 2001 och 2002. I denna ruta görs en kortfattad sammanfattning av de framsteg som har gjorts 2001
vad avser genomförandet av strukturreformer på euroområdets produkt- och arbetsmarknader.
När det gäller strukturreformer på euroområdets produktmarknader har en del framsteg gjorts de senaste åren,
särskilt i fråga om integrering av varumarknaderna och avreglering inom nätverksindustrierna. Integreringen av
produktmarknaderna gick framåt ytterligare 2001, även om några av de överenskomna åtgärderna inte kommer
att genomföras förrän om ett par år. Andelen direktiv rörande den inre marknaden som inte har genomförts
i euroländerna minskade i genomsnitt från cirka 3,3% i november 2000 till cirka 2,7% i oktober 2001. I oktober 2001 antog ministerrådet dessutom den europeiska bolagsstadgan. Denna stadga ger företag en möjlighet
att bilda ett bolag som kan bedriva verksamhet i hela EU och styras av gemenskapslagstiftning som är direkt tilllämplig i alla medlemsstater. När det gäller avregleringen inom nätverksindustrierna uppnåddes en överenskommelse om en mer långtgående – om än fortfarande ofullständig – avreglering av EU:s postsektor. Det
träffades också en överenskommelse om ett nytt direktivpaket för att reformera telekommunikationssektorn. I
den mån dessa reformer lyckas öka den faktiska konkurrensen på euroområdets produktmarknader kommer de
sannolikt att leda till lägre konsumentpriser och bättre långsiktiga sysselsättnings- och tillväxtutsikter.
Trots den uppmuntrande utveckling som beskrivs ovan har takten i avregleringen varierat avsevärt mellan medlemsstaterna och de gamla monopolföretagen har fortfarande mycket stora marknadsandelar. Det bör också
påpekas att EU:s medlemsstater inte lyckades komma överens om ett antal viktiga reformprojekt under 2001,
bland annat förslaget till ett direktiv om företagsköp och EU-patentet. Europeiska rådet beslutade i Barcelona
att alla europeiska icke hushållskonsumenter 2004 kommer att fritt kunna välja elektricitets- och gasleverantörer. Emellertid gjordes ingen utfästelse vad gäller att öppna marknaden för hushåll. I de flesta länder är el- och
gasdistributionen dessutom fortfarande lagliga regionala eller lokala monopol och det finns risk för att gynnsamma effekter av en avreglering främst skulle komma dessa monopolföretag till del och inte nå konsumenterna.
När det gäller euroområdets arbetsmarknader har framstegen i strukturreformerna varit ojämna mellan länderna. Det beror på att reformerna av EU:s arbetsmarknader bygger mer på nationella initiativ, till skillnad från
produktmarknaderna där genomförandet av strukturreformer är kopplat till tillämpningen av gemenskapsdirektiv.
Under 2001 genomförde vissa euroländer reformer för att minska skatten på arbetskraft i syfte att öka incitamenten att arbeta. Detta var en fortsättning på den trend att sänka skatter och socialförsäkringsavgifter som har
blivit allt starkare under 1990-talet. Flera medlemsstater har också beslutat om eller inlett åtgärder för att förbättra arbetssökandet, genom att antingen försöka öka incitamenten att arbeta genom att ändra systemen för
arbetslöshetsunderstöd eller genom insatser för att effektivisera arbetsförmedlingarnas tjänster. Vissa ansträngningar gjordes slutligen också för att öka användningen av deltidskontrakt. En uppmjukning av bestämmelserna
om anställningstrygghet stod inte på dagordningen 2001.
En hög och ihållande arbetslöshet och ett lågt arbetskraftsdeltagande i flera euroländer är ett tecken på att det
behövs ytterligare och mer genomgripande arbetsmarknadsreformer. Flexibla löner och ökad lönedifferentiering, reformer av skatte- och förmånssystem som uppmuntrar människor att söka arbete i stället för att stå utanför arbetsmarknaden, bättre utbildning, fortbildning och livslångt lärande så att humankapitalet inte tappar i
värde eller kunskapsnivå, samt mindre restriktiva regler om anställningstrygghet är av särskild betydelse. Sam-
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tidigt har sysselsättningstillväxten och minskningen av arbetslösheten under den starka ekonomiska expansionen 1997–2000 varit mer avsevärd än tidigare under 1990-talet, vilket tyder på att de arbetsmarknadsreformer
som har genomförts i euroländerna de senaste åren har gått i rätt riktning.
Sammanfattningsvis håller befintliga hinder för flexibilitet och konkurrens på euroområdets produkt- och
arbetsmarknader gradvis på att undanröjas, men ytterligare avsevärda ansträngningar behövs om ambitionen att
göra EU till den mest konkurrenskraftiga och dynamiska ekonomin i världen ska realiseras. Som Europeiska
rådet betonade i Barcelona 2002 måste därför ansträngningarna att främja sysselsättning och integration av de
europeiska marknaderna ges särskild tyngd.

Skillnaderna mellan arbetslöshetstalen i de
olika euroländerna fortsatte därför att krympa
under 2001.
Den relativt starka sysselsättningsutvecklingen
i euroområdet under de senaste åren totalt

5

sett kan delvis bero på reformerna på arbetsoch produktmarknaderna och den fortsatt
måttliga löneutvecklingen. De senaste framstegen när det gäller strukturreformerna på
euroområdets produkt- och arbetsmarknader
sammanfattas i ruta 4.

De offentliga finansernas utveckling

Sämre budgetsaldon 2001
Det genomsnittliga budgetsaldot i euroområdet försämrades 2001 för första gången sedan
1993. De senaste uppgifterna från Eurostat
visar ett underskott på 1,3 % av BNP, jämfört
med ett underskott på 0,8 % 2000 (intäkter
från försäljningen av UMTS-licenser ingår inte
i dessa siffror) (se tabell 9). Inräknat UMTSintäkterna övergick överskottet på 0,2 % 2000
till ett underskott på 1,3 % av BNP 2001. Bland
de faktorer som ligger bakom budgetförsämringen kan nämnas effekterna av automatiska
stabilisatorer i en situation med lägre ekonomisk aktivitet och att vissa euroländer har
genomfört stora skattesänkningar utan att
uppväga detta med tillräckliga utgiftsåtstramningar. De flesta länderna misslyckades följaktligen med att uppnå de budgetsaldon som
satts upp som mål i de stabilitetsprogram som
lämnades in i slutet av 2000 och början av
2001. I genomsnitt var avvikelsen från dessa
mål 0,7 % av BNP.
Även om det genomsnittliga underskottet i
euroområdet förvärrades lyckades ett par
länder förbättra sina budgetsaldon 2001
(Grekland, Spanien, Italien och Österrike), i
vissa fall delvis tack vare engångsåtgärder och
eftersläpningseffekter på skatteintäkterna av
den höga ekonomiska tillväxten 2000. Medan
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sju länder redovisade budgetar i balans eller i
överskott 2001 och ett land ett underskott
under 0,5 % av BNP hade de övriga fyra länderna (Tyskland, Frankrike, Italien och Portugal) fortfarande relativt höga underskott. I
Tyskland och Portugal var de underskotten
till och med cirka 1 procentenhet över målet
i den förra omgångens stabilitetsprogram.
Under 2001 låg både det portugisiska underskottet på 2,2 % och, inte minst, det tyska
underskottet på 2,7 % av BNP inte långt från
det referensvärde på 3 % som fastställs i
Maastrichtfördraget. Bara fyra länder (Spanien, Luxemburg, Österrike och Finland) lyckades uppnå målen i de tidigare stabilitetsprogrammen och två av dem (Luxemburg och
Österrike) överträffade sina budgetmål med
bred marginal.
Den offentliga utgiftskvoten sjönk något i
euroområdet under 2001 till följd av fortsatt
lägre ränteutgifter. Den primära utgiftskvoten
ökade något efter att ha sjunkit med omkring
3
⁄4 procentenheter 2000. Ungefär hälften av
länderna lyckades minska de offentliga utgifternas andel av BNP ytterligare. De offentliga
investeringarna stabiliserades i euroområdet
2001 på 2,5 % av BNP. Precis som tidigare år
blev hälso- och sjukvårdsutgifterna 2001
i många länder högre än de fastställda målen.
Med några undantag sjönk inkomstkvoterna
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2001 i alla, främst som ett resultat av att många
medlemsstater (Belgien, Tyskland, Frankrike,
Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna och
Finland) genomförde stora sänkningar av
skatter och sociala avgifter.
Den offentliga skuldkvoten i euroområdet
sjönk med 1,0 procentenheter till 69,1 %
2001. Nedgången var mindre än det ursprungliga målet på grund av att budgetsaldona försämrades och att den ekonomiska tillväxten
blev lägre än väntat. Skuldkvoten steg emellertid inte i något av euroländerna med undantag av Portugal. Nedgången var särskilt stark i
Spanien och Grekland, där den uppgick till
mer än 3 procentenheter. Underskotts-/skuldanpassningar, som inte påverkar underskottskvoten men däremot den offentliga sektorns
skuld, uppgick till 0,3 % av BNP 2001. En annan
förklaring till den begränsade nedgången i
skuldkvoten är att betydande privatiseringsintäkter i vissa länder har använts för att genomföra andra finansiella transaktioner, till exempel kapitaltillskott till offentliga företag.
Efter försvagningen av ländernas finanspolitik
2000 var euroområdets finanspolitiska hållning enligt uppgifter från Europeiska kommissionen mer expansiv 2001, vilket framgår
av att det konjunkturrensade primära överskottet minskade ytterligare. Denna försvagning av finanspolitiken var mest påtaglig i
länder där stora skattesänkningar genomfördes utan att detta uppvägdes genom tillräckliga utgiftsåtstramningar. Förutom denna
diskretionära försvagning av finanspolitiken
påverkades budgetresultaten 2001 emellertid
också av effekterna av automatiska stabilisatorer. Att budgetresultaten inte uppnådde de
ursprungliga målen i stabilitetsprogrammen
berodde främst på att den ekonomiska nedgången påverkade budgeten på ett sätt som
inte förutsetts i vad som i efterhand måste
betraktas som ganska optimistiska makroekonomiska prognoser, vilka låg till grund för de
ursprungliga budgetplanerna för 2001, eftersom de flesta länder gav de automatiska stabilisatorernas fritt spelrum.

46

Bedömning av stabilitetsprogrammen
En jämförelse av målen för 2002 i de stabilitetsprogram som lämnades in i slutet av 2001
med målen i de program som lämnades in för
ungefär ett år sedan visar att de flesta länder
har anpassat sitt nominella budgetmål till det
försämrade ekonomiska läget. Detta är en
följd av att budgetresultaten 2001 var sämre
än väntat samt de automatiska stabilisatorernas verkan under 2002. På det hela taget är
den planerade finanspolitiken för euroområdet 2001 i de uppdaterade stabilitetsprogrammen något stram.
Länder som fortfarande dras med budgetobalanser måste uppnå framsteg med budgetar
och närma sig “nära balans eller i överskott”.
För närvarande är det handlingsutrymme
som vissa av dessa länder har att låta automatiska stabilisatorer fortsätta att verka mycket
begränsat eftersom de nominella underskotten i dessa länder har kommit närmare referensvärdet på 3 % av BNP. Underskotten kan
till och med överskrida detta värde om de
planerade konsolideringsåtgärderna inte blir
lika effektiva som väntat, om utgifterna återigen blir högre än planerat eller om den ekonomiska återhämtningen blir svagare eller
inträffar senare jämfört med de relativt optimistiska tillväxtantagandena i vissa stabilitetsprogram.
I de senaste stabilitetsprogrammen bekräftas
än en gång åtagandet att uppnå budgeter i
balans senast 2003 för Italien och 2004 för
Tyskland, Frankrike och Portugal. Genom att
detta åtagande kvarstår förhindras att det
medelfristiga målet med budgetar som är nära
balans eller i överskott blir ett rörligt mål.
Därmed bevaras stabilitets- och tillväxtpaktens trovärdighet. Däremot anges det inte alltid exakt vilka åtgärder som skall vidtas för att
uppnå målet. Ibland försöker man dessutom
uppnå underskottsmålen genom engångsåtgärder, till exempel genom att sälja ut fastigheter, som inte innebär någon varaktig statsfinansiell konsolidering (särskilt i Italien, där
engångsåtgärder måste ersättas med de permanenta åtgärder som nu diskuteras).
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Tabell 9

Offentliga sektorns finansiella ställning i euroområdet
(i procent av BNP)

Offentliga sektorns överskott (+) eller underskott (-)
Euroområdet
Belgien
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland

1998

1999

2000

2001

-2,2
-0,9
-2,2
-2,4
-2,6
-2,7
2,3
-2,8
3,2
-0,8
-2,4
-2,3
1,3

-1,3
-0,6
-1,6
-1,7
-1,1
-1,6
2,3
-1,8
3,8
0,4
-2,2
-2,2
1,9

-0,8
0,1
-1,3
-0,8
-0,4
-1,3
4,5
-1,7
5,8
1,5
-1,9
-1,9
7,0

-1,3
0,0
-2,7
-0,3
0,0
-1,5
1,7
-1,4
5,0
0,2
0,1
-2,2
4,9

1998

1999

2000

2001

73,7
119,3
60,9
105,0
64,6
59,5
55,1
116,4
6,3
66,8
63,9
54,8
48,8

72,6
115,0
61,3
103,8
63,1
58,5
49,6
114,5
6,0
63,1
64,9
54,2
46,8

70,1
109,3
60,3
102,8
60,4
57,4
39,0
110,6
5,6
56,0
63,6
53,4
44,0

69,1
107,5
59,8
99,7
57,2
57,2
36,6
109,4
5,5
53,2
61,7
55,6
43,6

Offentliga sektorns bruttoskuld
Euroområdet
Belgien
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland

Källor: Eurostat och för euroområdet ECB-beräkningar.
Anm.: Uppgifterna är baserade på ENS 95. I budgetsaldona ingår inte intäkter från försäljningen av UMTS-licenser.

Mot bakgrund av de offentliga finansernas
utveckling 2001 och prognoserna för 2002
rekommenderade kommissionen att en tidig
varning skulle utfärdas för Tyskland och Portugal i januari 2002. Ekofin-rådet bedömde
senare att de förnyade och till och med starkare finanspolitiska åtaganden som dessa två
länder gjorde var tillräckliga för att stilla den
oro som uttrycktes i kommissionens rekommendation och gav sitt kraftfulla stöd till att
det är möjligt att uppnå sunda budgetpositioner 2003/04 i sina yttranden om stabilitetsprogrammen i de länder som fortfarande dras
med obalanser.
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Länder som redan har uppnått en sund budgetställning bör låta de automatiska stabilisatorerna verka symmetriskt under konjunkturcykeln och därmed bidra till makroekonomisk
stabilitet. Diskretionära finanspolitiska åtgärder är däremot inte motiverade eftersom
dessa tidigare inte har gett de förväntade
positiva effekterna. Långa eftersläpningar har
ofta lett till att åtgärder för att stabilisera
ekonomiska fluktuationer har fått en procyklisk inverkan. Regeringarna har dessutom varit
mer benägna att stimulera ekonomierna
under konjunkturnedgångar än att dämpa
deras expansion i gynnsamma tider. De har
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Ruta 5

Finanspolitiken och den långsiktiga ekonomiska tillväxten
En av de största utmaningarna för euroområdet är att förbättra de långsiktiga tillväxtutsikterna. Tillväxten har
under de senaste fyra decennierna avtagit i de flesta euroländer och uppgick i genomsnitt bara till 2% under
1990-talet, vilket var 1 procentenhet lägre än i Förenta staterna. En viktig orsak till detta relativt svaga resultat
är bristen på ett dynamiskt klimat som gynnar investeringar och skapandet av sysselsättning. För att åstadkomma en högre potentiell tillväxttakt kommer det att krävas genomgripande finanspolitiska reformer.

De offentliga finansernas bidrag till långsiktig tillväxt
De grundläggande bestämningsfaktorerna för tillväxt är sparande, mänskliga och fysiska investeringar, tekniska
förändringar och sysselsättningstillväxt. Finanspolitiken påverkar dessa tillväxtfaktorer främst genom att säkerställa stabila och hållbara offentliga finanser, samt via utgifts- och skattepolitiken. Finanspolitikens effekter för
att stimulera tillväxten i euroområdet har varit oklar.
Stabila och hållbara offentliga finanser
För att de offentliga finanserna skall vara stabila och hållbara krävs låga underskott och en låg skuldsättning.
Med sådana förutsättningar ökar förväntningarna på makroekonomisk stabilitet, det skapas en förutsägbar
finanspolitisk struktur och gynnsamma långsiktiga finansieringsvillkor. Detta skapar i sin tur ett klimat som är
gynnsamt för investerare, innovatörer och företagare.
Utgiftspolitik
Även nivån och strukturen på de offentliga utgifterna kan påverka tillväxten. Utgiftsprogram bör i allmänhet
vägas mot effektivitetskostnader av att staten bedriver verksamheten i fråga (till exempel i stället för den privata
sektorn), de reducerade incitament för arbetskraftsdeltagande, investeringar och sparande och snedvridningar
till följd av de skatter som finansierar dem. Generösa sociala förmåner kan till exempel göra människor betydligt mindre benägna att arbeta. De offentliga sektorerna är relativt stora, också ur ett internationellt perspektiv,
och i de flesta euroländerna uppgår de offentliga utgifterna till över 40% av BNP.
Skattepolitiken
Skattepolitiken är en viktig bestämningsfaktor för den långsiktiga tillväxten. I synnerhet kan höga skatter på privata inkomster, företagsinkomster och kapitalinkomster göra människor mindre benägna att arbeta, satsa på
utbildning, investera i anläggningstillgångar eller spara. När det gäller effektiviteten i att finansiera den offentliga sektorn via skattepolitiken är situationen fortfarande inte tillfredsställande, inte heller ur ett internationellt
perspektiv. Marginalskatterna på inkomst och de genomsnittliga skatterna är fortfarande relativt höga och de
offentliga inkomsterna uppgår till mer än 40% av BNP i de flesta euroländer. Vissa framsteg har gjorts när det
gäller att omstrukturera skattesystemen och minska marginalskattebördan. Men utrymmet för skattesänkningar
är begränsat eftersom de måste åtföljas av tillräckliga utgiftsåtstramningar.
Finanspolitiken i Europas tillväxtstrategi
Vid sitt möte i Stockholm i mars 2001 enades Europeiska rådet om ett strategidokument för att förbättra de
offentliga finansernas kvalitet och hållbarhet så att det bättre kan bidra till tillväxt och sysselsättning. Strategin
är inriktad på tre nyckelkanaler. För det första bör regeringarna stödja ett stabilt makroekonomiskt klimat genom
budgetkonsolidering och skuldminskning och bör också verka för ytterligare sysselsättnings- och pensionsreformer. För det andra bör de göra skatte- och förmånssystemen mer sysselsättningsvänliga genom att sänka
skatterna och ändra förmånerna. För det tredje bör de rikta in de offentliga utgifterna mot fysisk och mänsklig
kapitalbildning. I rapporten föreslås en övergripande strategi. Denna skulle främja ekonomisk tillväxt och sysselsättning genom att stödja konsolidering, hållbarhet och tillväxt i ett positivt kretslopp.
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Väl utformade institutioner som skapar incitament att eftersträva en stabilitets- och hållbarhetsinriktad politik
är av grundläggande betydelse för att uppnå dessa mål. Dessutom bör även reformer av de regler och institutioner som styr skatte- och utgiftspolitiken i euroländerna övervägas. De regler som styr den offentliga sektorns
inblandning i finansiering och tillhandahållande av varor, tjänster och socialförsäkring och det sätt på vilket
sådan verksamhet bedrivs måste följaktligen granskas och i lämpliga fall reformeras.

inte minst varit snabbare med att vidta utgiftshöjande åtgärder som varit avsedda att bara
vara tillfälliga än med att avskaffa dem när de
inte längre är motiverade med hänsyn till de
ekonomiska förhållandena. Om detta asymmetriska beteende blir långvarigt kommer det
att generera en uppgång i de offentliga utgiftsoch underskottskvoterna som kan hota de
offentliga finansernas hållbarhet.

Framsteg med strukturreformer som rör
de offentliga finanserna
Strukturreformer som rör de offentliga finanserna bör stå högt på dagordningen efter
Europeiska rådets slutsatser vid mötet i Lissabon 2000 om hur Europas tillväxtpotential
kan förbättras. Genom att främja ekonomisk
tillväxt ökar väl utformade finanspolitiska
reformer inte bara välfärden utan bidrar
också till de offentliga finansernas hållbarhet
på längre sikt (se ruta 5). Framstegen när det
gäller att förbättra de offentliga finansernas
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tillväxtfrämjande roll har emellertid på det
hela taget varit begränsade.
De skattesänkningar som hittills har genomförts eller planeras är välkomna ur ett strukturellt perspektiv, eftersom de kan förbättra
den ekonomiska tillväxten på medellång till
lång sikt. De bör emellertid föregås eller
åtminstone åtföljas av kompenserande utgiftsåtstramningar för att inte äventyra att sunda
budgetförhållanden uppnås eller upprätthålls.
Med tanke på att offentliga investeringar spelar en tillväxtfrämjande roll bör utgiftsåtstramningarna inriktas på löpande utgifter.
Under 2002 beräknas den primära utgiftskvoten emellertid öka med 1⁄2 procentenhet.
Eftersom överskridanden av utgifterna tidigare ofta har omintetgjort konsolideringsansträngningar skulle dessutom effektiva mekanismer för att övervaka och begränsa
utgifterna på alla nivåer inom den offentliga
förvaltningen förbättra budgetmålens trovärdighet.

Det globala makroekonomiska läget, växelkurser och
betalningsbalansen

Den globala ekonomin försämrades
markant 2001
Den globala ekonomin upplevde en markant
nedgång under hela 2001 efter den rekordhöga ekonomiska tillväxten 2000. Världens
BNP-tillväxt uppskattas ha nått 2 % 2001, jämfört med 4,6 % 2000, vilket var den största
ökningen sedan mitten av 1980-talet. Tillväxten i världshandeln sjönk ännu kraftigare, från
12,5 % till uppskattningsvis 0,7 %.Viktiga faktorer bakom denna nedgång var den minskade
efterfrågan på informations- och kommunikationstekniska produkter (IKT), inte minst i
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Förenta staterna, den allmänna försämringen
av de globala ekonomiska förhållandena och
eftersläpningseffekterna av de kraftiga oljeprishöjningarna 2000 (se ruta 6).Terroristatttackerna den 11 september 2001 bidrog till
den ökade osäkerheten och fick en kortvarig
men omedelbar effekt på den ekonomiska
aktiviteten.
År 2001 upphörde den expansion av den amerikanska ekonomin som har pågått de senaste
tio åren och i november 2001 tillkännagav
National Bureau of Economic Research
(NBER) att en lågkonjunktur hade inletts i
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mars 2001. I sitt uttalande betonade NBER
den betydelse som terroristattackerna den
11 september hade haft i förstärkningen av
den redan påtagliga nedgången i den reala
BNP-tillväxten. Under 2001 ökade reala BNP
med 1,2 %, jämfört med 4,1 % 2000. Samtidigt
ökade arbetskraftens produktivitet inom
näringslivet (exklusive jordbruk och fiske)
med i genomsnitt 1,9 % efter att ha ökat med
3,3 % 2000. Den viktigaste orsaken till den
lägre reala BNP-tillväxten under 2001 var den
kraftiga nedgången i de privata företagens
fasta investeringar och lager. Under 2001
sjönk de privata företagens reala fasta investeringar med 1,9 % efter att ha ökat med 7,6 %
2000.Totalt sett bars den reala BNP-tillväxten
2001 upp av ökningen av den privata konsumtionen, som bidrog med 2,1 procentenheter,
jämfört med 3,3 procentenheter 2000, och av
de offentliga utgifterna, medan den kraftiga
nedgången i den reala exporten i förhållande
till den reala importen fick utrikeshandelns
nettobidrag till BNP-tillväxten att uppgå till
-0,1 procentenhet jämfört med -0,8 procentenheter 2000.
I denna situation korrigerades obalanserna i
den amerikanska ekonomin inte helt. Den privata sektorns kreditexpansion fortsatte,
medan företagssektorns kvot mellan “kassaflöde/ränte- och amorteringsbetalningar på
skuld” sjönk. Hushållens skuldsättning fortsatte också att växa och hushållens betalningar av räntor och amorteringar på lån låg
kvar på historiskt sett höga nivåer. Dessutom
bidrog nedgången i den amerikanska ekonomin marginellt till förbättringen i kvoten för
bytesbalansen relativt BNP från 4,5 % till 4,1.
När det gäller inflationen bidrog nedgången i
oljepriserna till att avsevärt minska inflationstrycket i Förenta staterna. Den årliga
inflationen, mätt genom konsument- och producentprisindex, sjönk till 2,8 % respektive 2 %
2001, jämfört med 3,3 % respektive 3,6 %
2000. Trots att den inhemska efterfrågan försvagades tilltog ökningen i konsumentprisindex (KPI) exklusive livsmedel och energi, som
ger en mer tillförlitlig bild av det underliggande pristrycket, marginellt till 2,6 % från
2,4 % 2000.
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I ett läge där nedgången i den ekonomiska
aktiviteten hade blivit djupare och mer långvarig än väntat sänkte den amerikanska
centralbankens Federal Open Market Committee (FOMC) sin viktigaste styrränta i olika
omgångar under årets lopp till 1,75 % den
11 december 2001, vilket var den lägsta nivån
på 40 år. Enligt officiella uttalanden från
FOMC var de penningpolitiska besluten 2001
motiverade med tanke på den ihållande försämringen av de ekonomiska förhållandena
och den successiva anpassningen inom företagssektorn och nedgången i ökningen av den
privata konsumtionen. I februari 2001 lade
den nya regeringen fram ett förslag inför kongressen om en permanent minskning av statsinkomsterna, särskilt från inkomstskatterna.
I maj 2001 antog kongressen en resolution
om att de totala skattesänkningarna under
perioden 2002-2011 skulle uppgå till 1 350
miljarder dollar, vilket kan jämföras med
de 1 600 miljarder dollar som regeringen
ursprungligen föreslog.
Efter vissa trevande tecken på en ekonomisk
återhämtning under 2000 i Japan försämrades
de ekonomiska villkoren påtagligt, delvis till
följd av att den globala efterfrågan minskade
2001 i ett läge med strukturella problem i den
privata affärssektorn och fortsatt prisfall för
aktier. På grund av den snabbt sjunkande
exporttillväxten och i en situation med stigande lagernivåer sjönk industriproduktionen
under större delen av året, särskilt inom den
IKT-intensiva elmaskinsektorn. Problemen
inom tillverkningsindustrin spred sig i allt
högre grad till andra sektorer av ekonomin
och ledde till en snabb försämring av arbetsmarknadssituationen, med en arbetslöshet
som i december 2000 uppnådde en dittills
oöverträffad nivå på 5,5 % samtidigt som antalet övertidstimmar sjönk snabbt. När de privata konsumtionsutgifterna minskade och
företagens fasta investeringar avtog sjönk den
totala BNP-tillväxten andra och tredje kvartalet 2001, vilket ledde till oro över att det
skulle ske en ökning av nödlidande lån och
över finanssektorns tillstånd överhuvudtaget.
På prissidan intensifierades det deflationistiska trycket under större delen av 2001,
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Ruta 6

Bestämningsfaktorer för synkroniseringen av olika länders konjunkturcykler
Ett viktigt kännetecken för den globala konjunkturnedgången 2001 var den höga graden av synkronisering mellan de stora ekonomierna. Den ökade synkroniseringen mellan konjunkturcyklerna är betydelsefull för ekonomiska prognoser och den ekonomiska politiken. Om den ökade synkronisering som har kunnat iakttas beror på
starkare transmissionsmekanismer mellan olika länders konjunkturcykler till följd av globaliseringsprocessen,
kan till och med relativt slutna och stora ekonomier bli mer mottagliga för spridningseffekter från utlandet. I så
fall bör betydligt större vikt fästas vid läget i omvärlden när man bedömer utsikterna för ett bestämt land. De
viktigaste bestämningsfaktorerna för synkroniseringen av olika länders konjunkturcykler är handelsförbindelser, gränsöverskridande diversifiering av finansiella tillgångar, spridningseffekter på förtroendet och gemensamma chocker.
I allmänhet speglar det ömsesidiga ekonomiska beroendet mellan olika länder i betydande grad handelsförbindelserna. På lång sikt har sådana förbindelser genom internationell handel tenderat att intensifieras, eftersom
handelsvolymerna har vuxit snabbare än världens produktion. Euroområdets öppenhet har till exempel ökat
avsevärt det senaste decenniet. Euroområdets export av varor till omvärlden ökade från 9% av BNP 1991 till
mer än 15% av BNP 2000. På liknande sätt ökade varuimporten från 11% av BNP till 16% av BNP under
samma period. Internationella produktionskedjor, som har varit en bestämningsfaktor för den ökade öppenheten, har blivit en betydelsefull faktor för spridningseffekter via handelskanalen. Den senaste tidens avmattning
i Förenta staterna har till exempel ett starkt samband med nedgången i den amerikanska efterfrågan på informations- och kommunikationstekniska produkter (IKT), som är viktiga handelsvaror och involverar internationella produktionskedjor. Den avmattning som började i Förenta staterna andra halvåret 2000 spred sig därför
snabbt till de små öppna ekonomierna i Sydostasien, som är huvudproducenter av IKT-produkter och viktiga
importörer av varor från tredje länder, däribland euroområdet. Under den senaste konjunkturnedgången var
euroområdet inte bara utsatt för de direkta handelseffekterna som berodde på avmattningen i den amerikanska
ekonomin, utan också för indirekta tredjelandseffekter till följd av den amerikanska nedgångens inverkan på
Sydostasien och andra delar av världen, som emellertid inte blev kännbara förrän under 2001.
Detta understryker det faktum att handelskanalen inte fångar upp hela transmissionseffekten. På senare tid har
därför uppmärksamheten riktats mot finansiella kopplingar. Enskilda, företag och institutionella investerare har
kraftigt ökat den gränsöverskridande diversifieringen av sina tillgångar och skulder de senaste åren. Inte minst
företagen har avsevärt diversifierat sin verksamhet internationellt – särskilt genom fusioner och förvärv – och
försäljningsintäkterna från utländska dotterbolag svarar generellt för en växande andel av de totala försäljningsintäkterna. Mellan 1980 och 2000 mer än fördubblade invånarna i alla stora utvecklade ekonomier sina
utländska tillgångar och skulder, uttryckt i procent av BNP. Med undantag för Japan tilltog den internationella
diversifieringen av tillgångar anmärkningsvärt under 1990-talet. Vid slutet av millenniet var den totala summan
utländska tillgångar och skulder i många stora ekonomier nära 100% av BNP. Till följd av gränsöverskridande
investeringar har både företag och hushåll blivit mer direkt sårbara för utvecklingen utomlands. Vidare har
finansmarknaderna, möjligen till följd av de ökade gränsöverskridande investeringarna, blivit mer korrelerade
på senare år, inte minst vad gäller aktieavkastningen. Aktiekurserna påverkar finansieringsvillkoren för företag
och privata hushålls förmögenhet. En korrelation mellan aktiekurserna kan därför potentiellt vara en viktig
transmissionskanal i sig. Finansiella kopplingar kan alltså ha spelat en roll i den senaste perioden av synkronisering.
Dessutom kan även spridningseffekter på förtroendet spela en roll i transmissionen av konjunkturcykler. Även
om en stark korrelation mellan olika länders förtroendemått enbart kan bero på en stark underliggande korrelation av de faktiska konjunkturcyklerna kan den också bero på spridningseffekter. Om invånarna helt enkelt “imiterar” beteendet hos sina motparter utomlands kan till exempel spridningseffekter på förtroendet råda oavsett
vilka ekonomiska kopplingar som finns. En stark korrelation mellan företagsförtroendet har kunnat iakttas mellan Förenta staterna och euroområdet under perioden 1999-2001, med en korrelationskoefficient på upp till 0,8
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(med en eftersläpning på tre kvartal när det gäller Förenta staterna), jämfört med en korrelationskoefficient på
0,4 % för perioden 1990-2001 1.
Den parallella utvecklingen av tillväxten som nu kan iakttas i de större ekonomiska regionerna i världen kan
emellertid också bero på gemensamma chocker. Sedan den första oljekrisen i början av 1970-talet har betydande
konjunkturnedgångar i den globala ekonomin ofta haft ett samband med eftersläpningseffekterna av kraftiga
oljeprishöjningar. Detta skulle även kunna vara fallet när det gäller den nuvarande konjunkturnedgången i världens stora ekonomier 2001, eftersom oljepriserna i dollar mer än tredubblades under perioden 1999-2000. För
en robust bedömning av de olika potentiella bestämningsfaktorernas relativa betydelse för synkroniseringen av
konjunkturcyklerna skulle det emellertid krävas starkare teoretiska och empiriska bevis än de som nu finns tillgängliga.
1

IMF: World Economic Outlook, oktober 2001, ruta 2.1.

vilket ledde till en genomsnittlig nedgång på
0,7 % i KPI. I detta läge fattade den japanska
centralbanken flera beslut om att bedriva en
lättare penningpolitik under 2001. I mitten av
mars 2001 ändrade centralbanken det operativa riktmärket för penningmarknadsoperationer från räntan på osäkrad avistainlåning till
det utestående saldot på checkräkningarna
hos den japanska centralbanken. Banken
meddelade också att den nya operativa strategin skulle tillämpas tills tolvmånadersförändringen i KPI (exklusive färskvaror) stabiliserades till eller över 0 %. Riktmärket för saldot
på checkräkningarna fastställdes först till
5 biljoner yen, men höjdes senare i olika
omgångar till mellan 10 biljoner och 15 biljoner yen. Värdet på de direkta köpen av långfristiga statsobligationer steg dessutom från
400 miljarder yen till 1 biljon yen per månad.
Till följd av denna policy hölls räntan på osäkrad avistainlåning nära noll. När det gäller
finanspolitiken godkände det japanska parlamentet i november 2001 en tilläggsbudget för
budgetåret 2001, som innehöll ytterligare
utgifter på 3 biljoner yen och betonade strukturreformer, bland annat åtgärder för att förstärka det sociala skyddsnätet. Ett andra tilläggspaket värt 2,6 biljoner yen godkändes i
början av 2002. Detta ledde till att den offentliga sektorns totala budgetunderskott ökade
till 6,4 % av BNP 2001, vilket fick skuldkvoten
att stiga till 132 % 2001.
I Asien genomlevde många tillväxtekonomier
en kraftig konjunkturnedgång till följd av IKTexportens kollaps. I många av de små öppna
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ekonomierna påverkade nedgången i utrikeshandeln den inhemska ekonomin och ledde
till ett ökat tryck på företag och hushåll, vilket
fick den inhemska efterfrågan att försvagas.
Dessutom avtog nettoinflödet av privat kapital – delvis till följd av den ökade ekonomiska
osäkerheten och effekterna av utvecklingen i
omvärlden – vilket bidrog till att ytterligare
dämpa den ekonomiska aktiviteten. De öppna
ekonomier som är mest exponerade för IKTsektorn upplevde följaktligen en nedgång i
BNP under året. De mer slutna ekonomierna
Kina och Indien visade sig emellertid vara
relativt motståndskraftiga mot utvecklingen i
omvärlden och redovisade en robust årlig real
BNP-tillväxt beräknad till 7,3 % respektive
5,0 % tack vare starka inhemska investeringar
och konsumtion. Under dessa förhållanden
ledde den svagare BNP-tillväxten i regionen
till ett minskat inflationstryck, vilket förstärktes av de lägre oljepriserna under årets senare
del.
Jämfört med andra tillväxtmarknader klarade
övergångsländerna den globala konjunkturnedgången och följderna av terroristattackerna den 11 september 2001 förhållandevis bra.
I de flesta av dessa länder var produktionstillväxten tämligen stark under årets första hälft
och började gradvis att avta först andra halvåret 2001 när exporttillväxten försvagades. På
det hela taget klarade finansmarknaderna
perioderna av internationell turbulens förhålllandevis väl, vilket framgick av att ränteskillnaderna mellan olika statsobligationer inte
förändrades nämnvärt efter händelserna i
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Argentina och Turkiet. I Ryssland beräknas
den reala BNP-tillväxten ha uppgått till 5 %
2001 jämfört 8,3 % 2000.Tack vare de tidigare
höga oljepriserna förbättrades landets statsfinanser och betalningsbalans, vilket också
ledde till en betydande minskning av dess
utlandsskuld. Under årets lopp försämrades
emellertid de externa faktorer som bidrog till
tillväxten när oljepriserna sjönk, den reala
växelkursen apprecierade och läget i omvärlden blev mer ogynnsamt.
Tillväxten började också dämpas i de flesta
länder i Central- och Östeuropa efter att ha
varit robust första halvåret. I många länder
minskade inflationen, vilket delvis berodde på
en stabilitetsinriktad penningpolitik och en
svagare ekonomisk aktivitet. Det största
bekymret hade att göra med en viss försämring av de offentliga underskotten som bara
delvis kunde tillskrivas strukturella utgifter i
samband med övergångsprocessen. I Tjeckien
var tillväxten högst första kvartalet 2001 tack
vare en stark inhemsk efterfrågan och ett
starkt flöde av utländska direktinvesteringar,
men avtog därefter under andra halvåret.
Även i Ungern främjades produktionstillväxten till att börja med av ökningen av hushållens konsumtion. Under årets lopp började
den lägre utländska efterfrågan emellertid få
effekt, vilket framgår av avmattningen inom
den exportinriktade tillverkningsindustrin och
de dämpade investeringsökningarna. I Polen
ledde ogynnsamma inhemska villkor och
senare en lägre utländsk efterfrågan till att
produktionstillväxten sjönk till strax över 1 %
2001 från 4 % 2000.
I Turkiet ledde svaga ekonomiska fundamenta,
liksom banksektorns betydande sårbarhet, till
att den turkiska liran tilläts flyta i slutet av
februari 2001, vilket förstärkte inflationstrycket. Under årets andra hälft stillades
marknadens oro över statsskuldens hållbarhet något, tack vare IMF:s ingripanden, vilket
framgår av en betydande förbättring i en rad
olika finansiella marknadsindikatorer.
Under 2001 drabbades de latinamerikanska
länderna hårt av den globala ekonomiska konjunkturnedgången, samt av att den ekono-
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miska krisen i Argentina förvärrades.Till följd
av detta stagnerade den ekonomiska aktiviteten i regionen efter den starka tillväxt som
hade noterats året innan. I Argentina visade
sig finansiellt stöd från multilaterala organisationer, massiva program för att omförhandla
lån och budgetåtstramningar vara verkningslösa för att förhindra en stigande osäkerhet
och en sjunkande ekonomisk aktivitet. Denna
negativa utveckling gjorde att regeringen inte
kunde uppfylla sina åtaganden och i början av
2001 övergavs det sedelfondssystem som
varit i funktion det senaste decenniet. Den
ekonomiska turbulensen i Argentina bidrog
fram till oktober 2001 till försämringen av den
ekonomiska situationen i Brasilien, som efter
en robust tillväxt i början av 2001, också
drabbades av både den globala konjunkturnedgången och en allvarlig nationell energibrist. Dessutom sjönk de utländska direktinvesteringarna i Brasilien kraftigt från förra
årets rekordnivåer, vilket underströk landets
sårbarhet för negativa externa chocker. Den
mexikanska ekonomin verkade inte ha smittats av problemen i Sydamerika, men den ekonomiska aktiviteten avtog markant som en
reaktion på utvecklingen i Förenta staterna
och de sjunkande oljepriserna, eftersom Mexiko är en nettoexportör av olja.
Afrika är den enda större ekonomiska regionen som visade starkare tillväxt 2001 än året
innan (cirka 4 % 2001, jämfört med 2,8 %
2000), vilket särskilt beror på att torkan i
Maghreb-länderna är över. Eftersom exporten
svarar för mer än en tredjedel av Afrikas BNP
påverkades emellertid den ekonomiska aktiviteten även i denna region av den globala
konjunkturnedgången. Dessutom var marknadsvillkoren för de flesta andra råvaror än
olja, varav inte alla är nära korrelerade med
den globala konjunkturcykeln, relativt dåliga
2001.

Euron i stort sett stabil andra halvåret 2001
Efter en stark återhämtning de sista månaderna 2000 och i början av januari 2001 sjönk
eurons externa värde gradvis i nominella
effektiva termer till en bottennotering i juni
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2001. Under årets andra hälft stärktes emellertid den gemensamma valutan för att därefter stabiliseras på nivåer som var något högre
än genomsnittet 2000 (se diagram 20). Denna
utveckling ägde rum i en situation då den globala ekonomiska aktiviteten sjönk och osäkerheten ökade beträffande de stora ekonomiska regionernas relativa tillväxtutsikter.
Totalt sett var eurons nominella effektiva växelkurs i slutet av 2001 mer än 2 % lägre än i
början av året, men mer än 11⁄2 % högre än
genomsnittsnivån 2000. Den 5 mars 2002,
som var stoppdatum för denna årsrapport,
hade eurons nominella effektiva växelkurs
deprecierat med 1,1 % jämfört med genomsnittet 2001. När det gäller de reala effektiva
växelkurserna, som har anpassats till skillnaderna i priser och arbetskraftskostnader mellan euroområdet och dess handelspartner, har
dessa i stort sett följt det nominella indexet.
I slutet av 2000 och början av 2001 apprecierade euron gentemot den amerikanska dollarn i ett läge då det fanns tecken på en nära
förestående konjunkturnedgång i Förenta staterna. Därefter deprecierade emellertid euron
gentemot dollarn under större delen av första
halvåret 2001 till en bottennotering på USD
0,8384 den 6 juli 2001. Denna utveckling tycks
ha hängt samman med publiceringen av information som bekräftade nedgången i euroområdets tillväxt, samt den rådande uppfattningen på finansmarknaderna om att den
amerikanska ekonomin skulle återhämta sig
snabbare än euroområdets ekonomi. När förhoppningarna om en snabb återhämtning av
den ekonomiska aktiviteten i Förenta staterna
började avta i augusti 2001 steg euron i förhållande till dollarn. Denna appreciering förstärktes av den ökade globala riskminimeringen efter de tragiska händelserna den
11 september. När marknadens ovisshet började avta de följande månaderna stabiliserades
euron på en något lägre nivå. I slutet av 2001
noterades euron till 0,88 USD, vilket var
nästan 6 1⁄2 % lägre än i början av året och mer
än 4 1⁄2 % lägre än genomsnittet 2000. Den 5
mars noterades euron till 0,87 USD, vilket var
3,1 % lägre än genomsnittet 2001.

Diagram 20

Eurons nominella effektiva växelkurs 1)
(månadsgenomsnitt; index 1 kv 1999 = 100)
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Källa: ECB.
1) Uppgifterna är ECB:s beräkningar (se artikeln i ECB:s
månadsrapport för april 2000). En ökning av indexet innebär en appreciering av euron. Den vågräta linjen visar
genomsnittet för perioden i fråga (januari 1994 – december
2001).

Euron apprecierade gentemot den japanska
yenen under 2001. Under större delen av första halvåret noterades den till ungefär samma
nivåer som efter dess starka appreciering
gentemot den japanska valutan sista kvartalet
2000. Euron utsattes för ett visst tillfälligt
deprecieringstryck i maj 2001, vilket främst
berodde på uppgifterna om en allt större
omfattning av nedgången i den ekonomiska
aktiviteten i euroområdet. Under sommaren
bidrog emellertid ett försämrat företagsklimat i Japan till att euron återhämtade sig till
samma nivåer som i början av året. Mellan
september och november 2001 noterades
euron kring ett genomsnittsvärde på 108,95
JPY, för att därefter appreciera starkt när den
ekonomiska situationen i Japan försämrades
ytterligare mot slutet av året. Den 28 december noterades euron till 115,33 JPY, vilket var
ungefär 61/2 % högre än i början av året och
nästan 16 % högre än genomsnittet 2000. Den
5 mars noterades euron till 114,46 JPY, det vill
säga cirka 5,3 % högre än genomsnittet 2001.
När det slutligen gäller den schweiziska francen har dess utveckling gentemot euron
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Ruta 7

Utvecklingen av euroområdets handelsvolymer efter Asienkrisen
Efter att ha ökat starkt första halvåret 2000 började euroområdets säsongrensade importvolym av varor från
omvärlden att minska fjärde kvartalet 2000, medan exportvolymen till omvärlden började minska första kvartalet 2001. Exportvolymen till omvärlden minskade emellertid inte lika kraftigt som exportvolymen inom
euroområdet (som förutom en statistisk skillnad är detsamma som importvolymen inom euroområdet). För att
analysera hur omfattande nedgången i utrikeshandeln var 2000/2001 görs här en jämförelse med handelsutvecklingen under Asienkrisen 1998. Nedgången 2000/2001 verkar ha berott på en minskning av både den
inhemska och den utländska efterfrågan, eftersom exportvolymen minskade både till omvärlden och inom
euroområdet. Asienkrisen var däremot i första hand en extern chock. Asienkrisen tycks emellertid ha lett till en
permanent större importpenetration i euroområdet från vissa asiatiska länder, medan euroområdets exportvolymer till flera asiatiska länder fortfarande låg kvar under 1997 års nivåer.
En jämförelse av den senaste utvecklingen av handelsvolymerna inom euroområdet och gentemot
omvärlden med Asienkrisen
Den säsongrensade importvolymen av varor både från omvärlden och inom euroområdet växte starkt från början av 1997 fram till mitten av 2000, medan exportvolymen till omvärlden sjönk andra halvåret 1998 för att därefter göra en stark återhämtning 1999. Exportvolymen till omvärlden påverkades alltså starkt av Asienkrisen,
medan euroområdets interna handel och import från omvärlden var i stort sett opåverkade av nedgången 1998.
Fjärde kvartalet 2000 började volymen av euroområdets import från omvärlden att minska, medan volymen av
euroområdets export till omvärlden började sjunka något första kvartalet 2001 (se diagrammet om export- och
importvolymer gentemot omvärlden och inom euroområdet). Det är slående att nedgången 2000/2001 i euroområdets export till omvärlden är tämligen blygsam jämfört med Asienkrisen, trots att minskningen av den utländska efterfrågan relativt sett var kraftigare under konjunkturnedgången 2000/2001 (se diagrammet över exportvolymen till omvärlden, den utländska efterfrågan och exportandelen). Medan minskningen av euroområdets
exportvolymer till omvärlden under Asienkrisen delvis tycktes bero på att de gamla nationella valutorna i
euroområdet apprecierade, ägde nedgången i euroområdets export till omvärlden 2001 rum trots eurons relativt
Export- och importvolymer från länder utanför
euroområdet och exportvolym inom euroområdet

Exportvolym utanför euroområdet,
utländsk efterfrågan och exportandel
(index: 1995 = 100)

(index: 1995 = 100; glidande medeltal för tre månader)
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Källor: Eurostat och ECB.
Anm.: Säsongrensade månadsdata.
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Källor: Eurostat och ECB.
Anm.: Säsongrensade kvartalsdata. Exportandelen beräknas
genom att exportvolymen till omvärlden divideras med den
utländska efterfrågan.
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Euroområdets exportvolymer till Förenta
staterna, Kina, Sydkorea och ASEAN-länderna

Euroområdets importvolymer från Förenta staterna, Kina, Sydkorea och ASEAN-länderna

(index: 1995 = 100; tremånaders glidande genomsnitt)

(index: 1995 = 100; tremånaders glidande genomsnitt)
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Anm.: Säsongrensade månadsdata.Medlemmar i ASEAN är:
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Myanmar, Singapore, Thailand och Vietnam.
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Anm.: Säsongrensade månadsdata.

låga effektiva växelkurs och verkade främst orsakas av avmattningen i den globala ekonomiska aktiviteten.
Dessutom ökade euroområdets andel av exportmarknaden marginellt 2001.
Nedgången 2000/2001 i exporten inom euroområdet var något kraftigare än nedgången i exporten till omvärlden. Situationen är i själva verket en helt annan än under Asienkrisen, då exportvolymerna till omvärlden sjönk
dramatiskt, medan exporten inom euroområdet fortsatte att öka. Nedgången 2000/2001 verkar därför vara av
mer genomgripande karaktär, eftersom den verkar ha berott på en svagare efterfrågan både inom euroområdet
och från utlandet, medan Asienkrisen i första hand var en extern chock.
Utvecklingen av euroområdets handel med sina handelspartner efter Asienkrisen
När man jämför handelsvolymernas utveckling 2000/2001 med utvecklingen efter Asienkrisen kan det vara
meningsfullt att dela upp euroområdets handel på Förenta staterna och på viktiga handelspartner i Asien (utom
Japan). Diagrammet nedan visar att euroområdets exportvolymer till de asiatiska länder som avses i detta sammanhang minskade påtagligt efter Asienkrisen. Alla länder påverkades emellertid inte lika mycket. Medan
exporten till Kina sjönk något, för att därefter snabbt återhämta sig, sjönk exporten till ASEAN-länderna och
Sydkorea stadigt under en längre period och återhämtade sig aldrig till samma nivåer som före krisen. Detta
berodde förmodligen både på konkurrenskraftseffekter och på en mer ihållande nedgång i den inhemska efterfrågan i ASEAN-länderna, medan efterfrågan i Kina fortsatte att vara mer robust under hela denna period.
Euroområdets exportvolym till Kina ökade i själva verket med 41% från juli 1997 till juli 2001, medan exporten till ASEAN-länderna föll med 13 % för samma period. Diagrammet nedan visar också att exporten till Förenta staterna ökade i mycket snabb takt fram till januari 2001 (nästan en fördubbling sedan 1997), vilket delvis
avspeglade den starka BNP-tillväxten i Förenta staterna på senare år. Förenta staterna är en viktig exportmarknad för euroområdet och exporten till Förenta staterna verkar har svarat för en oproportionerligt stor andel
av euroområdets exporttillväxt sedan 1997. Eftersom den ekonomiska aktiviteten i Förenta staterna har minskat
är detta förklaringen till euroområdets minskade exportvolymer till omvärlden under 2001.
I diagrammet ovan jämförs den senaste importutvecklingen med utvecklingen efter Asienkrisen. Det framgår
att efter 1997 ökade importvolymen från många asiatiska länder i betydligt snabbare takt än importen från resterande del av omvärlden. Importvolymerna från Kina och Sydkorea ökade faktiskt med mer än 100% under
denna period. När det gäller Sydkorea beror detta förmodligen främst på konkurrenskraftseffekter till följd av
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att importpriserna (uttryckt i euro) har legat under 1997 års nivåer trots att euron har deprecierat sedan den infördes. När det gäller Kina hänger ökningen av importvolymerna förmodligen samman med relativt höga utländska direktinvesteringar.
Den utveckling av exporten och importen som beskrivs ovan har gjort att Asiens och Förenta staternas relativa
andelar av euroområdets handel har förändrats. Mellan 1996 och 2000 sjönk till exempel den andel av euroområdets export som gick till Asien från cirka 22% till strax under 19%, medan exporten till Förenta staterna ökade
från en andel på cirka 13 % till strax över 17 %. Under samma period ökade importandelen från Asien från cirka
24% till strax över 27 %, medan importandelen från Förenta staterna var i stort sett oförändrad. Sammanfattningsvis tycks Asienkrisen ha förstärkt den redan ökande importpenetrationen i euroområdet från länder som
Kina och Sydkorea, medan euroområdets exportvolymer till flera asiatiska länder fortfarande ligger under 1997
års nivåer. Denna utveckling har ägt rum trots att euroområdets priskonkurrensförmåga har förstärkts till följd
av eurons depreciering sedan 1999.

under året kännetecknats av allmän stabilitet,
åtminstone fram till september 2001.Terroristattackerna mot Förenta staterna utlöste en
appreciering av den schweiziska francen gentemot euron, förmodligen till följd av safe
haven-överväganden. I slutet av 2001 hade
euron bara delvis återhämtat sig gentemot
den schweiziska valutan och noterades den
5 mars 2002 till 1,48 CHF. 1

Bytesbalansunderskottet minskade 2001
Eurooområdets bytesbalans hade ett underskott på 9,3 miljarder euro 2001, jämfört med
ett underskott på 70,1 miljarder euro 2000

(alla uppgifter avser de tolv euroländerna).
Denna minskning av underskottet berodde
främst på att handelsöverskottet ökade från
11,7 miljarder euro 2000 till 74,1 miljarder
euro 2001, och att underskottet i tjänstebalansen (5,2 miljarder euro) omvandlades till
ett överskott (1,5 miljarder euro) under
samma period. Detta utjämnades bara delvis
av att underskottet i faktorinkomsterna 2001
ökade med 10,2 miljarder euro (till 37,7 miljarder euro), jämfört med året innan. Underskottet i de löpande transfereringarna var i
stort sett oförändrat.
1

Utvecklingen vad avser den danska kronan, den svenska kronan
och det brittiska pundet återfinns i kapitel III.

Diagram 21

Euroområdets bytesbalans och handel med varor och tjänster
(miljarder euro; säsongrensat)
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Källa: ECB.
Anm.: Uppgifterna avser Euro-12. Balanserna baseras på ackumulerade tolvmånadersuppgifter.
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Diagram 22

Volymindex för exporten av konsumtionsvaror, halvfabrikat och kapitalvaror till länder utanför euroområdet
(index: 1995 = 100; ej säsongrensat, glidande medeltal för tolv
månader)
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Källor: Eurostat och ECB:s beräkningar på grundval av
Eurostats uppgifter.
Anm.: Uppgifterna avser Euro-12. De senaste uppgifterna avser
oktober 2001.

Även om både export- och importvolymen
minskade under året (se ruta 7 för en närmare redogörelse) på grund av att efterfrågan
i utlandet och i euroområdet sjönk var nedgången mer påtaglig i fråga om importen, vilket förklarar en del av ökningen av handelsöverskottet (se diagram 21). Importpriserna
sjönk med 9,9 % de första tio månaderna

2001, efter att ha stigit med 20,3 % 2000.
Detta berodde främst på utvecklingen av oljepriserna, som steg från 17,1 euro/fat 1999 till
31,0 euro/fat 2000, innan de sjönk till 27,8
euro/fat 2001.
Om euroområdets export till omvärlden
delas in i olika produktkategorier finns indikationer på att nedgången i exportvolymerna
började något tidigare för konsumtionsvaror
än för halvfabrikat och kapitalvaror. För halvfabrikat var nedgången betydligt större än för
de två andra kategorierna (se diagram 22).
När det gäller faktorinkomsterna visar diagram 23 att både in- och utflöden av faktorinkomster sjönk andra halvåret, vilket främst
berodde på nedgången i den globala aktiviteten och den sjunkande lönsamhet som denna
ledde till. Intäkterna sjönk emellertid snabbare än betalningarna, vilket fick underskottet
i faktorinkomsterna att öka 2001.

Det sammantagna nettoutflödet av
direkt- och portföljinvesteringar sjönk 2001
Det sammantagna nettoutflödet av direktoch portföljinvesteringar var lägre 2001 (53,0
miljarder euro) än 2000 (87,6 miljarder euro,
se diagram 24). Denna minskning av nettoutflödet 2001 berodde främst på en förändring i

Diagram 23

Euroområdets faktorinkomster
(miljarder euro, säsongrensat)
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Källa: ECB.
Anm.: Uppgifterna avser Euro-12. Balansen baseras på ackumulerade tolvmånadersuppgifter.
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Diagram 24

Euroområdets finansiella nettoflöden
2000 och 2001
(miljarder euro, sammantagna direkt- och portföljinvesteringar,
netto; ackumulerade uppgifter)
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lett till inflöden av utländska direktinvesteringar och utflöden av portföljinvesteringar.
Nettoutflödet av direktinvesteringar under
2001 handlade däremot mestadels om koncerninterna lån och kan delvis avspegla
engångskostnader för euroområdets företag
för omstrukturering av tidigare köpta utländska dotterbolag. När det gäller förändringen i
portföljinvesteringar till nettoinflöden 2001
avspeglar detta en betydande ökning av nettoinflödet av aktier, som möjligen kan bero på
omfördelningar av aktieportföljerna internationellt till följd av de försämrade tillväxtutsikterna i Förenta staterna. Beträffande skuldförbindelser registrerades tvärtom stora
nettoutflöden 2001. Denna utveckling tycks
främst hänga samman med förväntningar på
realisationsvinster till följd av att räntorna
förutspås sjunka kraftigt i Förenta staterna.

Källa: ECB.
Anm.: Ett positivt (negativt) tal anger nettoinflöde (nettoutflöde).

portföljinvesteringarna från stora nettoutflöden 2000 (102,8 miljarder euro) till nettoinflöden 2001 (40,9 miljarder euro), som
bara delvis kompenserades av förändringen
i direkta nettoinvesteringar från nettoinflöden
2000 (15,2 miljarder euro) till nettoutflöden
2001 (93,9 miljarder euro). Utvecklingen under
2001 måste ses mot bakgrund av den betydande minskningen jämfört med 2000 av
fusions- och förvärvsaktiviteten, som ofta
sker genom fördelning av aktier, och som hade
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Sedan 1999 har euroområdets betalningsbalans uppvisat ett bytesbalansunderskott, samt
betydande nettoutflöden av både direkt- och
portföljinvesteringar. Betalningsbalansens viktigaste finansieringskälla har varit euroområdets MFI-sektors (exklusive Eurosystemet)
kortfristiga operationer. Nettoutlandsställningen för euroområdets MFI-sektor (exklusive Eurosystemet) förbättrades emellertid
under 2001, då skulderna för euroområdets
MFI-sektor (exklusive Eurosystemet) sjönk
från 162,6 miljarder euro 2000 till 3,8 miljarder euro 2001.
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Frankrike: Rengöring av en tryckplåt vid Banque de Frances

myntverk i Chamalières.

Kapitel II

C e n t ra l b a n ke n s ve r k s a m h e t

1

Genomförandet av penningpolitiken

1.1 Översikt
Styrsystemet för den gemensamma penningpolitiken fungerade effektivt under 2001, vilket ytterligare bekräftade de i sin helhet positiva erfarenheterna sedan starten av
valutaunionen. Frånsett Greklands inträde i
euroområdet den 1 januari 2001 gjordes bara
begränsade förändringar under året. Sålunda
har styrsystemets tre huvudsakliga beståndsdelar – nämligen öppna marknadsoperationer,
stående faciliteter och kassakrav – förblivit
oförändrade, liksom metoden att genomföra
penningpolitiken decentraliserat genom att de
nationella centralbankerna utför och administrerar transaktionerna. En detaljerad
beskrivning av styrsystemet återfinns i dokumentet ”Den gemensamma penningpolitiken i
etapp tre: Allmän dokumentation av ECB:s
penningpolitiska instrument och förfaranden”
(december 2000).
Bland öppna marknadsoperationer är de
huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
viktigast och spelar en central roll för att
styra likviditetsförhållandena och för att ge
signaler om penningpolitikens inriktning. De
genomfördes som anbud med fast ränta från
januari 1999 till den 20 juni 2000 och därefter
som anbud med rörlig ränta och en lägsta
anbudsränta. De huvudsakliga refinansieringstransaktionerna tillför merparten av refinansieringen till banksektorn. De är regelbundna, likvidiserande och reverserade
transaktioner som genomförs som standardiserade anbud en gång i veckan och normalt
med två veckors löptid. En gång i månaden
gör dessutom Eurosystemet långfristiga refinansieringstransaktioner med tre månaders
löptid. Dessa transaktioner syftar till att tillhandahålla banksektorn långfristig refinansiering. Utöver de regelbundna öppna marknadsoperationerna genomförde Eurosystemet
under 2001 två finjusterande transaktioner
och två strukturella reverserade transaktioner.

inlåningsfaciliteten, syftar till att tillföra och
dra in likviditet över natten och ger signaler
om penningpolitikens inriktning samt sätter
en övre och nedre gräns för dagslåneräntan.
Vid sidan av att erbjuda stående faciliteter
kräver Eurosystemet att kreditinstituten håller kassakravsmedel hos detsamma motsvarande 2 % av vissa kortfristiga skulder. Syftet
med detta krav är att stabilisera de korta
penningmarknadsräntorna och att öka banksystemets strukturella likviditetsunderskott
gentemot Eurosystemet. Stabiliseringen av
penningmarknadsräntorna underlättas av att
kassakraven bara måste uppfyllas som ett
genomsnitt under en uppfyllandeperiod på en
månad. Detta får en betydande utjämnande
effekt på penningmarknadsräntornas utveckling under uppfyllandeperioden. Under normala förhållanden gör det också att Eurosystemet
kan
begränsa
sina
öppna
marknadsoperationer till regelbundna huvudsakliga och långfristiga refinansieringstransaktioner. Eftersom räntan på kassakravsmedlen
är lika med uppfyllandeperiodens genomsnittliga marginalränta på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner medför
kassakravet ingen betydande kostnad för
banksektorn.
När Eurosystemet styr likviditetsförhållandena på euroområdets penningmarknad fokuserar det på interbankmarknaden för likviditet. I detta sammanhang förstås med
likviditet den avistainlåning som kreditinstituten i euroområdet håller hos Eurosystemet
för att uppfylla kassakraven. Tillgången på
sådan likviditet bestäms av nettoeffekten av
likviditetstillförsel genom penningpolitiska
transaktioner och likviditetsindragning genom
så kallade exogena faktorer. De sistnämnda
utgörs av de poster på en centralbanks
balansräkning som inte är beroende av penningpolitiska transaktioner, såsom utelöpande
sedlar, inlåning från den offentliga sektorn,
transaktioner under avveckling och utländska
nettovärdepapper.

De två stående faciliteter som Eurosystemet
erbjuder, nämligen utlåningsfaciliteten och
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Diagram 25

Likviditetsfaktorer och användning av stående faciliteter i euroområdet under 2001
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Nivån på de exogena faktorerna varierade
under 2001 mellan 51,1 miljarder euro och
142,6 miljarder euro med ett genomsnitt på
94,1 miljarder euro (se diagram 25). De exogena faktorernas genomsnittliga nivå 2001 var
9,0 miljarder euro lägre än 2000, vilket innebär att banksektorns likviditetsunderskott
gentemot Eurosystemet minskade med detta
belopp på grund av dessa faktorer. Den fallande trenden i de exogena faktorerna uppstod genom att de utelöpande sedlarna minskade inför bytet till euro 2002. Den mest
instabila exogena faktorn var den offentliga
sektorns inlåning hos nationella centralbanker. Deras volatilitet (mätt som standardavvikelsen för de dagliga förändringarna) uppgick
till 4,3 miljarder euro, jämfört med 1,1 miljarder euro för utelöpande sedlar och 1,5 miljarder euro för utländska nettovärdepapper.
Eurosystemets penningpolitiska styrsystem
gör det möjligt för en bred krets av motparter att delta i penningpolitiska transaktioner.
Alla kreditinstitut som omfattas av kassakrav
har i princip tillträde till de stående faciliteterna och får delta i öppna marknadsoperationer när de utförs som standardiserade
anbud. Utöver de allmänna kraven på godtagbarhet måste motparterna emellertid också
uppfylla alla operationella kriterier som specificeras i kontrakts- eller regelbaserade arrangemang som Eurosystemet tillämpar för att
säkerställa att de penningpolitiska transaktionerna kan genomföras effektivt. Detta har
medfört att i slutet av december 2001 hade
3 409 av 7 219 kreditinstitut ålagda kassakrav
tillträde till inlåningsfaciliteten, medan 3 065
hade tillträde till utlåningsfaciliteten. Antalet
kreditinstitut som kunde delta i öppna
marknadsoperationer när de utförs som standardiserade anbud var 2 454. Det finns en
utvald grupp på i nuläget 141 kreditinstitut
som är godtagbara motparter för finjusterande transaktioner. Jämfört med läget i slutet
av 2000 har det totala antalet kreditinstitut
som omfattas av kassakrav minskat med 302,
främst på grund av konsolidering inom banksektorn.
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1.2 Huvudsakliga
refinansieringstransaktioner
Eurosystemet genomförde 52 huvudsakliga
refinansieringstransaktioner under 2001. Av
all likviditet som tillfördes genom regelbundna
öppna marknadsoperationer kom 73 %
genom huvudsakliga refinansieringstransaktioner. Dessa genomfördes som anbud med rörlig ränta och en lägsta anbudsränta enligt det
(amerikanska) auktionsförfarandet med multipel ränta. Denna metod innebär att anbud
över tilldelningens marginalränta (det lägsta
accepterade anbudet) tillgodoses full ut och
till den erbjudna räntan, medan anbuden till
marginalräntan fördelas proportionellt. De
tilldelade volymerna varierade mellan 5 miljarder euro och 172 miljarder euro med ett
genomsnitt på 79 miljarder euro. Anbudens
täckningskvot, som anger hur de totala anbuden förhåller sig till det totalt tilldelade
beloppet, varierade mellan 1,0 och 16,7 med
ett genomsnitt på 1,9.
Auktioner med multipel ränta medför att tilldelningsräntorna (det vill säga marginalräntan
och den vägda genomsnittsräntan) kan bli
högre än den lägsta anbudsräntan. Den
genomsnittliga skillnaden mellan marginalräntan och den lägsta anbudsräntan vid de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna var
2,3 räntepunkter 2001, medan den genomsnittliga skillnaden mellan den vägda genomsnittsräntan och marginalräntan uppgick till
1,4 räntepunkter. Att sistnämnda skillnad var
så liten tyder på att motparterna i allmänhet
var fullt kapabla att förutse marginalräntorna
vid de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och att spridningen mellan de räntor
som motparterna erbjöd i allmänhet var
begränsad. En jämförelse mellan de anbud
som avgavs under 2001 och dem som avgavs
under andra halvåret 2000 vid de huvudsakliga
refinansieringstransaktionerna visar hur ränteförväntningarna påverkat tilldelningsräntorna. Under 2000 övervägde förväntningar
på räntehöjning, vilket betydde att penningmarknadsräntorna – och därigenom anbudsräntorna och tilldelningsräntorna – tenderade
att ligga väsentligt över den lägsta anbudsräntan. Under 2001 dominerade förväntningar på
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Diagram 26

Antalet anbudsgivare och skillnaden mellan tvåveckors EONIA-svapp och den
lägsta anbudsräntan (veckouppgifter)
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räntesänkning, så att marknadsräntorna tenderade att ligga nära, eller till och med under,
den lägsta anbudsräntan (se diagram 26).
Detta ledde till att anbudsräntorna normalt
höll sig nära den lägsta anbudsräntan, vilken
ofta i dessa fall visade sig bli samma som marginalräntan.
Övervikten för förväntningar om räntesänkning bidrog till nedgången i det genomsnittliga antalet motparter som deltar i Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner under året (se diagram 26). I jämförelse med andra halvåret 2000 gick detta
genomsnitt ned med 36 % till 410. Under
2001 varierade antalet motparter som deltar
i huvudsakliga refinansieringstransaktioner
mellan 201 och 658. Andra faktorer som förklarar denna fallande trend inkluderar konsolideringen inom euroområdets banksektor,
den ökade koncentrationen av kassaförvaltningen inom bankgrupperna och interbankmarknadens ökade effektivitet, vilket tenderar
att minska behovet att erhålla refinansiering
direkt från centralbanken.
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Starka förväntningar om räntesänkning kan,
utom att minska tilldelningsräntor och antalet
anbudsgivare, leda till för låga anbud, vilket
skedde vid de huvudsakliga refinansieringstransaktioner som genomfördes den
13 februari, den 10 april, den 9 oktober och
den 6 november. Vid dessa tillfällen var motparternas sammanlagda anbud lägre än banksystemets faktiska likviditetsbehov, vilket verkade starkt uppdrivande på dagslåneräntan. I
alla fyra fallen tillförde ECB höga likviditetsbelopp vid påföljande huvudsaklig refinansieringstransaktion, fastän den inte fullt ut kunde
återställa normala likviditetsförhållanden,
eftersom den också måste beakta likviditetstillgången under nästa uppfyllandeperiod.
Det strama likviditetsläget och de höga dagslåneräntorna på interbankmarknaden till följd
av de alltför låga anbuden förbättrade pennningmarknadens förståelse för att banksektorn inte kan använda underbud för att göra
vinster.
Samtidigt med övergången till anbudsförfarande till rörlig ränta i juni 2000 beslutades
att börja publicera en uppskattning av banksystemets sammanlagda likviditetsbehov för
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att göra det lättare för motparterna att utarbeta sina anbud. Banksystemets likviditetsbehov sammanhänger med två faktorer: för det
första kassakraven och för det andra de exogena faktorerna. Av dessa två faktorer är
kassakraven i allmänhet kända med hög tillförlitlighet medan skattningen av de exogena
faktorerna är mera osäker. Under 2001 var
det genomsnittliga prognosfelet i absoluta tal
(det vill säga den absoluta skillnaden mellan
det skattade värdet på de exogena faktorerna
som publiceras en gång i veckan och det faktiska utfallet) 1,9 miljarder euro. Standardavvikelsen för skillnaden mellan de skattade och
faktiska värdena var 2,7 miljarder euro.

1.3 Långfristiga refinansieringstransaktioner
Förutom huvudsakliga refinansieringstransaktioner genomför Eurosystemet också en gång
i månaden långfristiga refinansieringstransaktioner, som är likvidiserande och reverserade,
med en löptid på tre månader. I medeltal över
året tillförde långfristiga refinansieringstransaktioner cirka 27 % av den totala refinansieringen genom regelbundna öppna marknadsoperationer. Till skillnad från huvudsakliga
refinansieringstransaktioner genomförs de
långfristiga som regel inte i avsikt att styra likviditetsläget eller för att ge signaler om den
penningpolitiska inriktningen. För att Eurosystemet skall vara på mottagarsidan i räntebildningen har de långfristiga refinansieringstransaktionerna genomförts i form av
anbud med rörlig ränta, så kallad amerikansk
auktion, med en tilldelningsvolym som tillkännages på förhand och utan någon lägsta
anbudsränta. Alla långfristiga refinansieringstransaktioner som genomfördes under
2001 var på en förhandsannonserad volym om
20 miljarder euro, vilket innebär att utlåningen
till banksystemet genom denna typ av öppna
marknadsoperationer ständigt uppgick till
60 miljarder euro.1 I medeltal deltog 225 motparter i de långfristiga refinansieringstransaktionerna under 2001, med en variation på det
faktiska antalet från 195 till 268. Jämfört med
2000 minskade deltagarandelen med 17 %,
huvudsakligen av samma anledningar som tidi-
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gare nämnts i fråga om de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna.
Vid de långfristiga refinansieringstransaktionerna var anbudens spridning högre än vid de
huvudsakliga, främst på grund av avsaknaden
av en lägsta anbudsränta. I genomsnitt för året
låg den vägda genomsnittsräntan 2,7 punkter
högre än marginalräntan, mot 2,2 punkter
under 2000. Anbudens täckningskvot var i
medeltal 2,0 mot 2,8 året innan.

1.4 Andra öppna marknadsoperationer
Under 2001 företog Eurosystemet två finjusterande transaktioner och två strukturella
transaktioner. Båda finjusterande transaktionerna genomfördes för att underlätta för
marknaderna att fungera normalt och för att
tillföra likviditet efter terroristattackerna i
Förenta staterna den 11 september (se ruta 8).
Parallellt med respektive huvudsaklig refinansieringstransaktion genomförde Eurosystemet den 27 april och den 27 november en
strukturell reverserad transaktion med en
veckas löptid. Dessa transaktioner, även kallade ”split tenders”, gjorde det möjligt för
ECB att återge de två utestående huvudsakliga refinansieringstransaktionerna likartad
storlek2. Vid båda tillfällena hade storleken
på de två utestående huvudsakliga refinansieringstransaktionerna gått kraftigt isär på
grund av tidigare underbud. Även de extra
transaktionerna specificerades som standardiserade anbud, om än med kortare löptid, och
genomfördes som anbud med rörlig ränta och
samma lägsta anbudsränta som på de huvudsakliga refinansieringstransaktioner som gjordes samtidigt. Den 27 april tilldelade ECB
80 miljarder euro genom den huvudsakliga
refinansieringstransaktionen och 73 miljarder
euro genom den strukturella transaktionen
med en veckas löptid, båda med samma mar1

2

På grund av ett tekniskt problem vid anbudsgivningen måste det
tilldelade beloppet minskas till 19,1 miljarder euro den 28 mars
2001.
Framöver kommer även sådana ”split tenders” att formellt klassificeras som huvudsakliga refinansieringstransaktioner, vilket
innebär att deras marginalränta beaktas när förräntningen av
kassakraven beräknas.
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ginalränta. Den 27 november tilldelade ECB
71 miljarder euro genom den huvudsakliga
refinansieringstransaktionen och 53 miljarder
euro genom den strukturella transaktionen
med en veckas löptid, med marginalränta för
den sistnämnda 1 punkt högre än för den
huvudsakliga refinansieringstransaktionen.

1.5 Stående faciliteter
Bredden på den räntekorridor som bestäms
av de två stående faciliteterna förblev oförändrad på 200 räntepunkter under 2001. Den
lägsta anbudsräntan vid de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna låg kvar i mitten
av denna korridor.
Den dagliga användningen av utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten uppgick i genomsnitt till 0,7 miljard respektive 0,4 miljard
euro. Medan den dagliga användningen av inlåningsfaciliteten i medeltal minskade med 21 %
jämfört med 2000 ökade den genomsnittliga
användningen av utlåningsfaciliteten med
97 %, främst på grund av tillfällen med underbud (se diagram 25). Normalt används de stående faciliteterna relativt litet under större
delen av uppfyllandeperioden, vilket framgår
av diagram 25. I allmänhet använder motparterna inlåningsfaciliteten först sedan de uppfyllt kassakraven vilket – för flertalet institut –
inte inträffar förrän under uppfyllandeperiodens sista dagar. Under 2001 var sålunda
användningen av inlåningsfaciliteten under de
tre sista dagarna i genomsnitt sju gånger
större än under de övriga uppfyllandeperiodernas dagar. Detta gäller också, om än i mindre utsträckning, för användningen av utlåningsfaciliteten. Under de tre sista dagarna av
uppfyllandeperioderna var användningen i
genomsnitt fem gånger större än under periodernas övriga dagar. Det totala antalet kreditinstitut med tillträde till inlåningsfaciliteten
minskade med 190. Motsvarande siffra för
utlåningsfaciliteten ökade med sex.
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1.6 Kassakravssystemet
Euroområdets kreditinstitut höll under 2001 i
genomsnitt kassakravsmedel till ett belopp på
124 miljarder euro. Detta var 12,2 miljarder
euro mer än under 2000 och medförde att
banksystemets totala likviditetsunderskott
gentemot Eurosystemet ökade med samma
belopp. Nivån på de sammanlagda kassakraven
varierade mellan 119,1 miljarder euro (under
uppfyllandeperioden som slutade den 23 januari) och 127,2 miljarder euro (under uppfylllandeperioden som slutade den 23 augusti).
Den genomsnittliga kassakravsbasen, som
berörs av det tvåprocentiga kassakravet,
ökade med 10 % jämfört med 2000.
Av de 7 219 kreditinstitut som omfattades av
kassakrav i december 2001 uppfyllde 4 649
sina krav direkt medan andra uppfyllde dem
indirekt genom en mellanhand. Bankernas avistainlåning i Eurosystemet fluktuerade mellan
91,6 miljarder euro och 186,9 miljarder euro
under året, vilket visar att det alltid fanns en
avsevärd buffert mot oväntade indragningar
av likviditet (se diagram 25). Faktiskt förblev
volatiliteten i EONIA (euro overnight index
average) dämpad under 2001. Standardavvikelsen för dess dagliga förändringar var bara
15 räntepunkter, vilket är ganska litet i en
internationell jämförelse, trots att finjusterande transaktioner genomfördes mycket sällan. Under 2000 var standardavvikelsen för
EONIA 14 räntepunkter. Sålunda uppfylldes
återigen, framgångsrikt, kassakravssystemets
två huvudfunktioner, nämligen att stabilisera
räntorna på penningmarknaden och att
utvidga banksektorns strukturella likviditetsunderskott.
Eftersom kassakravssystemet fungerade väl
gjordes inga ändringar i dess främsta egenskaper. Bara två nya element infördes i systemet
under 2001. För det första utfärdade ECB den
1 mars 2001 en rekommendation avseende en
rådsförordning (EG) om att förlänga från
15 dagar till två månader den tid inom vilken
ECB-rådet måste fatta beslut i anledning av
kreditinstituts invändningar mot sanktioner
som ålagts på grund av underlåtenhet att
iaktta kassakravslimiterna. Denna rättsakt
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blev bindande den 26 januari 2002 då förordningen om ändring av rådets förordning
2531/98 angående ECB:s tillämpning av minimireserver (kassakrav) trädde i kraft. För det
andra antogs den 10 maj 2001 förordningen
ECB/2001/4 om ändring i förordningen
ECB/1999/4 av den 23 september 1999 angående Europeiska centralbankens befogenheter att ålägga sanktioner. Denna bindande
rättsakt fastställde en skyldighet för nationella
centralbanker och ECB att behålla originalhandlingar rörande fall av överträdelser i
minst fem år.
Införandet av euron i Grekland den 1 januari
2001 innebar att Eurosystemets första uppfyllandeperiod under 2001 måste ändras
något, eftersom perioden i Grekland började
först den 1 januari 2001 medan den i de
övriga deltagande medlemsländerna som vanligt började den 24 december 2000. Till följd
av Greklands anslutning till euroområdet
ökade Eurosystemets sammanlagda kassakrav
från den 1 januari 2001 med 2,1 miljarder
euro. Allt som allt blev 57 grekiska kreditinstitut underkastade Eurosystemets kassakravssystem.
Under 2001 noterades i genomsnitt 70 fall
per uppfyllandeperiod av icke-uppfyllande av
kassakraven, vilket motsvarade ett genomsnittligt dagligt underskott på 1,2 miljarder
euro. En stor del av dessa överträdelser avsåg
bara försumbara belopp vilket innebar att
någon straffavgift inte togs ut. Emellertid var
det också flera ganska stora överträdelser
och 25 av dem ledde till böter på över 10 000
euro. Flertalet överträdande institut tillstod
sina fel, medan 14 institut gjorde invändningar
som påkallade ett beslut av ECB:s direktion.
Ett institut begärde att ECB-rådet skulle överpröva direktionens beslut.

1.7 Godtagbara värdepapper
ECBS-stadgan föreskriver att alla Eurosystemets kredittransaktioner skall täckas av tillfredsställande säkerheter. Eurosystemets
arrangemang ifråga om säkerheter har utformats för att skydda Eurosystemet från att
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drabbas av förluster vid sina penningpolitiska
transaktioner och sina transaktioner i betalningssystemen (se kapitel III om riskkontrollåtgärder), för att säkerställa att motparterna
behandlas lika och för att stärka effektiviteten
i verksamheten. Gemensamma kriterier tilllämpas för de säkerheter som godtas vid kredittransaktioner som Eurosystemet genomför. Samtidigt tas vederbörlig hänsyn till de
skillnader ifråga om centralbankspraxis och
finansiell struktur som råder i euroområdet
och till att Eurosystemet behöver förvissa sig
om att tillgången på tillfredsställande säkerheter är tillräcklig för dess kredittransaktioner.
Enligt artikel 102 i Fördraget om upprättandet
av de europeiska gemenskaperna är de finansiella institutionerna förbjudna att positivt
särbehandla offentliga institutioner. Det borde
alltså inte föreligga någon diskriminering inom
ramen för säkerheterna utifrån om utgivarna
av värdepapperen tillhör offentliga eller privata sektorn.
För att beakta förekommande skillnader i
finansiell struktur mellan deltagande medlemsländer inkluderas ett stort antal olika
instrument bland de värdepapper som kan
godtas för Eurosystemets kredittransaktioner.
En distinktion görs mellan två kategorier av
sådana godtagbara värdepapper. Dessa kallas
”grupp ett” respektive ”grupp två”. Denna
distinktion har inget att göra med värdepapperens godtagbarhet för olika typer av Eurosystemets penningpolitiska transaktioner,
frånsett att Eurosystemet normalt inte väntas
använda värdepapper på lista två för direkta
(ej reverserade) köp/försäljningar. Grupp ett
består av skuldförbindelser ej avsedda för
handel som uppfyller enhetliga kriterier på
godtagbarhet som Eurosystemet fastställt.
Grupp två upptar värdepapper som är särskilt
viktiga för nationella finansiella marknader
och banksystem och för vilka de nationella
centralbankerna fastställt kriterier på godtagbarhet, med förbehåll för de minimikrav för
godtagande som ECB fastställt.Värdepapper i
grupp två kan vara avsedda för handel eller
skuldinstrument ej avsedda för handel eller
också kan de vara aktier.
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Eurosystemets motparter kan använda godtagbara värdepapper gränsöverskridande, det
vill säga de kan erhålla medel från den nationella centralbanken i etableringslandet genom
att ta i anspråk värdepapper i ett annat medlemsland. För att göra gränsöverskridande
användning av säkerheter möjlig i Eurosystemets alla likvidiserande transaktioner finns
både
korrespondentcentralbanksmodellen
och ”länkar” mellan avvecklingssystem för
värdepapper att tillgå. Korrespondentcentralbanksmodellen kan användas för alla godtagbara värdepapper, eftersom specifika lösningar
tillhandahålls för ej omsättbara värdepapper
eller grupp två-värdepapper med begränsad
likviditet och särskilda egenskaper och som
inte kan överföras genom ett avvecklingssystem för värdepapper (se kapitel VII).
Mellan januari och december 2001 ökade det
totala värdet på värdepapper avsedda för handel som godtas som säkerhet vid Eurosystemets kredittransaktioner med 5 %, från ungefär 6,3 biljoner euro till 6,6 biljoner euro. En
mycket stor andel, nämligen 95 % av de godtagbara värdepapperna var värdepapper
avsedda för handel inom grupp ett medan
resterade 5 % var värdepapper avsedda för
handel inom grupp två. Utöver värdepapper
avsedda för handel består grupp två av skuldförbindelser ej avsedda för handel, inklusive
banklån, handelsväxlar och skuldsedlar med
säkerhet i inteckning3. Även om grupp ettvärdepapper är vad som främst används som
säkerhet vid penningpolitiska transaktioner
förlitar sig några kreditinstitut till stor del på
säkerhet i grupp två-värdepapper.
Då värdepapper till ett stort belopp potentiellt står till förfogande för motparterna i
Eurosystemets kredittransaktioner är det faktiska värdet på värdepapperna som kreditinstituten innehar bara en del av de godtagbara
värdepappernas totala belopp, eftersom värdepapper även innehas av andra aktörer. Enligt
en grov uppskattning av Eurosystemet i början
av 2001 innehades då omkring en tredjedel
(det vill säga ungefär 2,1 biljoner euro) av alla
godtagbara säkerheter av kreditinstitut i
euroområdet. Det faktiska värdet på de säkerheter som motparterna innehar är en funk-
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tion av strukturen på deras balansräkningar,
vilken i sin tur har samband med de enskilda
euroländernas finansiella struktur. Olikheterna bland motparterna ifråga om tillgången
på säkerheter beror också på att de enskilda
euroländernas finansmarknader nått olika
sofistikeringsgrad, till exempel när det gäller
marknaderna för värdepapper utgivna av den
privata sektorn och den rättsliga ramen för
värdepapperisering. De skillnader i tillgången
på säkerheter som rådde i utgångsläget verkar
vara på tillbakagång, delvis på grund av att den
privata utgivningen av skuldpapper på
euroområdets marknader ökat, stimulerad av
eurons införande och den betydande uppgången i den gränsöverskridande användningen av säkerheter.
De säkerheter som godtas för Eurosystemets
kredittransaktioner omfattar ett mycket brett
spektrum med högkvalitativa värdepapper i
euro som är utgivna (eller garanterade) av
enheter vilka är etablerade i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ifråga om grupp
ett-värdepapper eller i euroområdet för
grupp två-värdepapper (se tabell 10). En betydande del av grupp ett (som bara omfattar
skuldinstrument) består av den offentliga sektorns obligationer, det vill säga värdepapper
som utgivits av staten, delstater eller kommuner. Värdepapper utgivna av staten uppgår
normalt till stora utelöpande belopp, emissionerna är stora och omsättningen hög samtidigt som marginalerna mellan köp- och säljkurser är snäva. De är kvantitativt sett den
rikligaste källan till godtagbara säkerheter i
nästan alla euroländer.Värdepapper utgivna av
olika länders delstater och kommuner uppvisar varierande likviditet, men de är i allmänhet
mindre likvida än statsobligationer. Andra
typer av värdepapper i grupp ett är till exempel värdepapper som utgivits av internationella och överstatliga institutioner.
Värdepapper från den privata sektorn i grupp
ett är till exempel sådana som säkras av reala
tillgångar, obligationer utan säkerhet som utgivits av kreditinstitut och företagsobligationer.
3

Uppgift saknas om beloppet för godtagbara omsättbara grupp
två-tillgångar.
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Tabell 10

Huvudkategorier av godtagbara värdepapper för Eurosystemets kredittransaktioner
Typ av tillgång

Grupp ett

Grupp två

Avsedda för handel

• ECB:s skuldcertifikat (utges ej för
närvarande) och nationella
centralbankers skuldcertifikat
(utgivna före EMU)
• Skuldförbindelser utgivna av utländska
och överstatliga institutioner
• Statliga, delstatliga och kommunala
värdepapper
• Kreditinstituts obligationer utan säkerhet
• Pantbrevliknade värdepapper
• Företagsobligationer

• Statliga, delstatliga och kommunala
värdepapper
• Kreditinstituts obligationer
• Företagsobligationer
• Inlåningscertifikat
• Medelfristiga obligationer
• Företagscertifikat
• Aktier och andra ägarandelar
• Privata fordringar avsedda för handel

Ej avsedda för handel

• Inga

• Banklån
• Skuldsedlar med säkerhet i inteckning
• Handelsväxlar

Många obligationer som täcks av reala tillgångar är pantbrevliknande värdepapper som
grundas på inteckningar i fastighet eller av
skuldförbindelser utgivna av den offentliga
sektorn. Till skillnad från andra värdepapper
som säkras av reala utges dessa direkt av specialiserade kreditinstitut snarare än genom
”special purpose vehicles”4.Värdepapper som
liknar pantbrev, vilka uppkom på de tyska och
österrikiska marknaderna, har även införts
eller utgivits i ökad utsträckning i andra euroländer (till exempel ”obligations foncières” i
Frankrike och ”cédulas hipotecarias” i Spanien).
De utestående beloppen av kreditinstitutobligationer utan säkerhet är stora i några euroländer, men omsättningen är i allmänhet låg
jämfört med statsobligationer eller vissa pantbrevliknande produkter (som så kallade jumboemissioner). I många euroländer är företagens emissioner av obligationer normalt på
lägre belopp än för andra typer av emittenter
och tillgängliga uppgifter visar att omsättningen är mycket lägre än för statsobligationer. Utgivningen på marknaderna för företagsobligationer har stigit påtagligt efter
införandet av euron.
Värdepapperna i grupp två inkluderar kreditinstituts och företags obligationer, företagscertifikat, medelfristiga obligationer, delstatsobligationer, banklån, handelsväxlar,
skuldsedlar med säkerhet i inteckning samt
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aktier och andra ägarandelar. Utom för sistnämnda kategori är likviditeten i allmänhet
lägre och marknaden tunnare för värdepappperna i grupp två än i grupp ett. Många av värdepapperna i grupp två är inte registrerade,
eller omsätts inte, på någon auktoriserad
marknadsplats, utan handlas på OTC-marknaden.
ECB håller i och publicerar den fullständiga
förteckningen över värdepapper som godtas
vid Eurosystemets kredittransaktioner samt
upprätthåller en databas över godtagbara värdepapper. De nationella centralbankerna lämnar information till ECB om värdepapper som
utges på respektive nationell marknad. Uppgifter samlas in varje vecka och ECB ställer
dem till förfogande för alla intresserade parter på sin webbplats (www.ecb.int). Lösningen
att publicera förteckningen över godtagbara
värdepapper på Internet har visat sig vara
effektiv. Förberedelser görs för närvarande
för att göra uppdateringen effektivare och för
att göra den tätare än som nu en gång i
veckan.

4

En ”special purpose vehicle” är en juridisk person som bildats för
att förvärva och inneha vissa tillgångar på sin balansräkning och
för att utge värdepapper med säkerhet i dessa tillgångar, i avsikt
att sälja dem till tredje part.
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1.8 Aktiviteten på penningmarknaden
Införandet av euron ledde till att en stor, likvid
och integrerad penningmarknad skapades
som omfattar hela euroområdet. Detta
stämmer för flertalet av penningmarknadens
olika segment, även om tecknen på integration varit särskilt framträdande ifråga om utlåning utan säkerhet och svappar. Om framstegen med integrationen vittnar också uppgifter
från ett antal finansiella centra som visar att
bankkoncernerna centraliserat sin kassaförvaltning över euroområdet. Den gränsöverskridande aktiviteten är stark inom euroområdet och transaktionerna betraktas överlag
som näst intill inhemska. Det finns också en
ökande koncentration av verksamheten som
intermediär till ett ganska litet antal större
institut, vilka inriktar sig mindre på den
inhemska marknaden och mera utsträcker
aktiviteten över euroområdet.
Trots att den är mindre integrerad visade
repomarknaden i euro förbättringar, vilket
den betydande tillväxten av de gränsöverskridande transaktionerna i detta segment vittnar
om. Som ett led i ansträngningarna att främja
en mera integrerad repomarknad har
marknadsdeltagarna medverkat i ett projekt
inom ramen för europeiska bankfederationen
och europeiska reporådet för att fastställa en
representativ referensränta för repomarkna-
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den i euro baserad på ”general collateral”
(Eurepo-referensräntan). Detta riktmärke
blev klart i mars 2002.
På marknaden för kortfristiga värdepapper
(till exempel statsskuldväxlar, företagscertifikat och inlåningscertifikat) har utvecklingen
varit mer begränsad än på andra segment av
penningmarknaden. Denna marknad är fortfarande fragmenterad, eftersom transaktionerna främst har inhemsk inriktning. En generell trend mot ökad betoning på
marknadsbaserad finansiering har emellertid
lett till att utgivningen av företagscertifikat
fortsatt att visa en dynamisk tillväxt.
För penningmarknadsderivat i euro, såsom
räntesvappar och standardiserade terminer,
fortsatte aktiviteten att öka betydligt under
2001. Enligt BIS ”Triennial Central Bank
Survey” från april 2001 skedde 47 % av den
globala dagliga omsättningen av räntederivat
på OTC-marknaderna i euro. Likviditeten på
ränteswapmarknaden har bland annat stärkts
genom att denna marknad kommit att användas systematiskt för värdesäkring (”hedging”)
och positionstagande. EONIA fortsätter att
öka sin betydelse som ett index för marknaden för räntesvappar på dagslån (OIS,
Overnight Interest Svap). För mycket korta
löptider är svapp-marknaden nu nästan uteslutande baserad på denna referensränta.

Valutatransaktioner och placering av valutareserver

Eurosystemet innehar och förvaltar de deltagande EU-ländernas valutareserver.

2.1 Valutatransaktioner
Under 2001 gjorde inte ECB några interventioner på valutamarknaden på eget initiativ.
Emellertid gjorde ECB och utvalda nationella
centralbanker transaktioner på valutamarknaden på den japanska centralbankens vägnar,
inom ramen för ett avtal mellan den institutionen och ECB. Efter terroristattackerna i
Förenta staterna enades Federal Reserve och
ECB dessutom om ett svapp-arrangemang
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den 12 september, vilket användes den 12, den
13 och den 14 september (se ruta 8).
Den 15 november 2000 godkände IMF (International Monetary Fund) ECB:s ansökan om
att bli en “prescribed holder” av särskilda
dragningsrätter (SDR), varigenom ECB fick
rätt att delta i frivilliga transaktioner med
IMF:s medlemsländer och andra ”prescribed
holders”. Ett stående arrangemang mellan ECB
och IMF undertecknades i april 2001 för att
göra det lättare för IMF att på ECB:s vägnar
initiera SDR-transaktioner med andra innehavare av SDR (se kapitel V). Detta arrangemang
aktiverades bara vid ett tillfälle under 2001.
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Ruta 8

Centralbankstransaktioner efter terroristattackerna den 11 september 2001
Terroristattackerna i Förenta staterna den 11 september fick långtgående följder för de finansiella marknaderna
och ledde till att världens största centralbanker agerade till stöd för att dessa marknader skulle kunna fungera
normalt. Samma dag som attackerna gjordes tillkännagav Eurosystemet att det var berett att ge stöd så att
marknaderna kunde fungera normalt och att tillföra likviditet om så skulle behövas.
I enlighet med sitt tillkännagivande genomförde Eurosystemet två likvidiserande finjusterande transaktioner för
att penningmarknaden i euro skulle utvecklas friktionsfritt. De utfördes som reverserade transaktioner enligt förfarandet med snabbanbud, med avveckling samma dag och en dags löptid. På båda transaktionerna tillämpades
en fast ränta på 4,25 % vilken sammanföll med den rådande lägsta anbudsräntan vid de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna. Vid den första transaktionen uppgick anbuden till 69,3 miljarder euro med deltagande
av 63 motparter. Vid den andra inkom 45 motparter med anbud till ett sammanlagt belopp på 40,5 miljarder
euro. ECB godtog alla anbud i båda transaktionerna.
Förutom att tillhandahålla likviditet i euro hjälpte Eurosystemet bankerna i euroområdet att klara akuta likviditetsbehov i amerikanska dollar vilka berodde på avvecklingsproblem i förhållande till några amerikanska
korrespondentbanker och på att de amerikanska bankerna var obenägna att låna ut dollar innan de tillgodosett
sina egna likviditetsbehov, vilket skedde först sedan valutamarknaderna i Europa stängt. För att tillhandahålla
den dollarlikviditet som erfordrades enades Federal Reserve och ECB den 12 september om ett svapparrangemang. Arrangemanget gav ECB rätt att dra upp till 50 miljarder amerikanska dollar inom en limit, ”swap
line”, varvid dollardepositioner skulle erhållas hos Federal Reserve Bank of New York. I gengäld skulle
Federal Reserve Bank of New York erhålla eurodepositioner till ett motsvarande belopp hos ECB. ”Swap line”
löpte ut den 13 oktober.
ECB drog på svapp-faciliteten den 12, den 13 och den 14 september. Det första beloppet som drogs den 12 september uppgick till totalt till 5,4 miljarder amerikanska dollar och förföll den 17 september. Svapp-faciliteten
utnyttjades återigen de följande två dagarna för dagslånesvappar till ett sammanlagt belopp av 14,1 miljarder
dollar den 13 september och till ett belopp av 39 miljarder dollar den 14 september. Dollardepositionerna gjordes tillgängliga för Eurosystemets nationella centralbanker och användes av dessa för att hjälpa bankerna
i euroområdet att klara sina likviditetsbehov i dollar.
Mot bakgrund av den ökade osäkerheten om den amerikanska ekonomin och världsekonomin efter terroristattackerna sänkte Federal Open Market Committee sin viktigaste styrränta den 17 september. I samklang med
detta beslut och med hänsyn till att händelserna i Förenta staterna sannolikt skulle påverka förtroendet i
euroområdet sänkte ECB-rådet, likaså den 17 september, den lägsta anbudsräntan vid Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner med 50 räntepunkter till 3,75 %. Likaså sänkte ett antal andra centralbanker sina styrräntor den 17 och den 18 september (för en översikt av alla penningpolitiska beslut som fattades
2001, se kapitel I).
Vad växelkurserna beträffar ledde den omedelbara deprecieringen av dollarn till följd av terroristattackerna till
ett intensivt och ovälkommet uppåtriktat tryck på den japanska yenen. Inom ramen för avtalet mellan ECB och
Bank of Japan köpte ECB (och, på dess vägnar, utvalda nationella centralbanker) euro mot yen den 24, den 26
och den 27 september för den japanska centralbankens räkning.

2.2 Eurosystemets valutareserv
I slutet av 2001 uppgick ECB:s valutareserv,
netto, till 46,8 miljarder euro jämfört med
43,5 miljarder euro i slutet av 2000. Denna
förändring orsakades av tre faktorer: överfö-
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ringen av valutareservsmedel från Bank of
Greece till ECB vid anslutningen till euroområdet i början av året, ränteinkomsterna från
ECB:s valutareserver och förändringen i valutareservens marknadsvärde. ECB kan kräva
ytterligare inbetalning av valutareservsmedel
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från de nationella centralbankerna på villkor
som anges i gemenskapens sekundära rättsakter (rådsförordning 1010/2000 av den 8 maj
angående Europeiska centralbankens rätt att
kräva ytterligare inbetalning av utländska
reservtillgångar).
ECB-rådet har bestämt hur ECB:s valutareserv, som består av guld, amerikanska dollar
och japanska yen, skall vara fördelad på valutor på basis av studier av optimal valutafördelning och utifrån verksamhetens förutsedda
behov. Denna fördelning kan ändras om och
när ECB-rådet bedömer detta ändamålsenligt.
För att undvika varje påverkan på ECB:s
penningpolitik sker ingen aktiv handel i
utländska valutor för placeringsändamål.
I linje med centralbankernas guldavtal från
den 26 september 1999 har ECB heller inte
företagit några förvaltningsåtgärder avseende
sina guldtillgångar.Alla Eurosystemets centralbanker är avtalsslutande parter under detta
avtal, som stipulerar att de inte skall öka sin
aktivitet på marknaderna för guldlån, guldterminer och guldoptioner.
De nationella centralbankerna förvaltar ECB:s
valutareserver i överensstämmelse med
ECB:s riktlinjer och anvisningar. Därutöver
förvaltar de sina egna som de finner gott.
Utöver bestämda gränser måste deras transaktioner anmälas eller godkännas av ECB för
att säkerställa att de är förenliga med ECB:s
penningpolitik.
För både ECB:s och de nationella centralbankernas valutareserver publiceras uppgifter om
internationella reserver och likviditet i
utländsk valuta varje månad, med en månads
eftersläpning,
på
ECB:s
webbplats
(www.ecb.int) i enlighet med IMF:s statistikstandard Special Data Dissemination Standards. Denna publicering kompletterar den
information som ges i Eurosystemets finansiella veckorapport.
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2.3 Eurosystemets ansats vid
förvaltning av valutareserver
Målet för förvaltningen av ECB:s valutareserver är att säkerställa att ECB ständigt förfogar
över tillräckligt med likvida resurser för valutainterventioner, om och när ECB-rådet
beslutar att sådan påkallas. Likviditet och
säkerhet är därför de grundläggande kraven
när ECB placerar sina valutareserver. Med förbehåll för dessa begränsningar förvaltas ECB:s
valutareserver med sikte på att maximera
deras värde.
ECB:s valutareserver förvaltas decentraliserat av euroområdets nationella centralbanker,
på basis av centrala placeringsriktlinjer, ett
strategiskt riktmärke (benchmark) som
bestäms av ECB-rådet och ett taktiskt riktmärke som fastställs av direktionen. Utöver
valutafördelningen definierar ECB fyra nyckelparametrar för placeringen av sina valutareservsmedel. Den första är ett riktmärke i två
nivåer (det vill säga ett strategiskt och ett taktiskt riktmärke) för varje valuta. Den andra
anger tillåtna avvikelser från dessa riktmärken
när det gäller ränterisk. Den tredje parametern är en lista på godtagbara instrument och
transaktioner. Den fjärde, slutligen, utgörs av
limiter för kreditexponeringarna (se kapitel
III) De nationella centralbankerna använder
sig sedan av det svängrum som ges dem av
gränserna för de tillåtna avvikelserna och av
risklimiterna för att maximera avkastningen
på portföljerna i förhållande till riktmärket,
under kontinuerlig övervakning av ECB. När
de nationella centralbankerna sköter ECB:s
placeringsverksamhet verkar de öppet som
ombud för ECB, så att dennas motparter kan
särskilja de transaktioner som de nationella
centralbankerna utför på ECB:s uppdrag från
dem som dessa gör för egen räkning.
Alltsedan sin tillkomst har detta arrangemang
fungerat tillfredsställande, och arbetet med
att förbättra tekniken för portföljförvaltning
och riskhantering pågår ständigt. För att fullfölja den gradvisa utvidgningen av instrument
att placera i och för att göra positionstagandet mera effektivt planeras standardiserade
penningmarknadsterminer och obligationster-
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miner att börja användas i valutareservförvaltningen under första kvartalet 2002. Dessutom har ECB diversifierat sina placeringar
ännu mera så att icke-statliga emittenter av
hög kvalitet fått större vikt, för att ge portföljerna en bättre profil när det gäller avvägning
mellan risk och avkastning.

3

Förvaltningen av ECB:s egna medel

Huvudsyftet med ECB:s kapital är att fungera
som en reservfond som ger centralbanken
tillräckliga inkomster samtidigt som en lämplig säkerhetsnivå upprätthålls. ECB har försetts med ett grundkapital på ungefär 4 000
miljoner euro. Under 2001 fick de egna medlen två anmärkningsvärda tillskott. För det
första bidrog Grekland med sin andel till
ECB:s kapital efter anslutningen till euroområdet i början av året och för det andra överfördes en del av ECB:s totala vinst för 2000
till den allmänna reservfonden.
ECB:s beslutande organ fastställer fyra nyckelparametrar för placering av de egna medlen
på de europeiska obligationsmarknaderna –
ett strategiskt placeringsriktmärke, en tillåten
avvikelse från detta riktmärke vad gäller ränterisk, en förteckning över godtagbara instrument och transaktioner samt limiter för kreditexponering. ECB använder sedan det
svängrum som ges av gränserna för de tillåtna
avvikelserna för att maximera avkastningen på
de egna medlen.
Med hänsyn till syftet med ECB:s egna medel
och de nyckelparametrar som redovisats ovan
placeras de egna medlen huvudsakligen i
euroområdets statsobligationer och några
andra obligationer som grundats på säkerheter och har högt kreditbetyg. Även vissa av
euroområdets obligationsderivat har liksom
värdepappersutlåning varit godtagbara instrument sedan 1999. Som ett led i den successiva
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Den gemensamma förvaltningen av ECB:s
valutareserver har slutligen stärkts genom
den pågående utvecklingen av arrangemangen
för riskhantering (se kapitel III) och genom
förändringar i IT-systemet (med införandet av
en ny version av portföljförvaltningssystemet)
och i den juridiska dokumentationen (bland
annat genom införandet av ett europeiskt
standardavtal ”European Master Agreement”).

utvidgningen av spektrat med godkända placeringsinstrument genomfördes i februari 2001
ett program för automatisk värdepappersutlåning avseende de egna medlen.
Det finns även en förteckning på godtagbara
motparter för placeringen av ECB:s egna
medel. Denna förteckning och den berörda
juridiska dokumentationen uppfyller samma
kriterier på försiktighet och effektivitet som
de som gäller förvaltningen av ECB:s valutareserv, trots att de utarbetats separat. Den
relevanta juridiska dokumentationen, inklusive
det nyligen ingångna European Master Agreement, motsvarar den som används vid förvaltningen av valutareserverna.
Eftersom ECB:s egna medel för närvarande
uteslutande är placerade i värdepapper
uttryckta i euro är det utomordentligt viktigt
att förhindra varje inkräktande på ECB:s
penningpolitiska beslut. En brandvägg, det vill
säga en strikt åtskillnad såväl funktionellt som
fysiskt, är på plats mellan de enheter som förvaltar de egna medlen och ECB:s andra enheter. Syftet härmed är att förhindra missbruk av
insiderinformation vid förvaltningen av ECB:s
egna medel och att värna om ECB:s anseende.
Dessutom förhåller sig ECB relativt passiv när
det gäller placeringen av de egna medlen, särskilt i förhållande till penningmarknaden, för
att inte sända signaler som skulle kunna missuppfattas såsom policyrelaterade.
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Kapitel III

Finansiell riskhantering

ECB:s enheter för riskhantering behandlar och bevakar finansiella risker som ECB utsätts för
direkt eller som Eurosystemets tolv nationella centralbanker utsätts för på ECB:s vägnar. Riskhanteringen vid ECB har två huvudsakliga grenar: policytransaktioner och investeringstransaktioner. Den förstnämnda fokuserar på risker i samband med Eurosystemets penningpolitiska
transaktioner, inklusive transaktioner i betalningssystemen (främst genom tillhandahållande av
likviditet under dagen via Targetsystemet). Den sistnämnda fokuserar på utländska reservtillgångar och förvaltningen av ECB:s eget kapital.

1

Policytransaktioner

När Eurosystemet genomför sin penningpolitik och gör transaktioner i betalningssystemen utsätts det för en risk genom att motparten i en transaktion kan bli oförmögen att
uppfylla sina kreditförpliktelser. Denna kreditrisk motverkas genom användande av säkerheter. Enligt artikel 18.1 i ECBS:s stadga krävs
sådana vid alla Eurosystemets kredittransaktioner.
För att skydda Eurosystemet från förluster,
säkerställa att motparterna behandlas lika och
för att effektivisera verksamheten måste tillgångar uppfylla vissa gemensamma kriterier
om de skall kunna godtas som säkerhet för
Eurosystemets kredittransaktioner. Kriterierna anges i riktlinjerna för hantering av
säkerheter.
På grund av att medlemsländerna har olika
finansiell struktur, och för Eurosystemets egna
syften, görs en distinktion mellan två kategorier av tillgångar som är godtagbara för Eurosystemets kredittransaktioner. De kallas
grupp ett (tier one) och grupp två (tier two).
Grupp ett består av omsättningsbara skuldinstrument som uppfyller enhetliga kriterier för
godtagbarhet för hela euroområdet och som
specificerats av ECB. Grupp två består av
ytterligare tillgångar (omsättningsbara eller
inte omsättningsbara) som är särskilt viktiga
för nationella finansiella marknader och banksystem. Kriterierna på godtagbarhet för dessa
tillgångar, som tillämpas av respektive nationell centralbank, måste godkännas av ECB.
Ingen skillnad görs mellan de två grupperna
när det gäller tillgångarnas kvalitet eller deras
godtagbarhet för Eurosystemets olika slags
kredittransaktioner.

78

1.1 Ramverk för riskkontroll
Tillgångarna i grupp ett och grupp två omfatttas båda av regler för riskkontroll. Dessa tillämpas på de tillgångar som ligger till grund för
Eurosystemets kredittransaktioner för att
skydda Eurosystemet från finansiell förlust om
tillgångar måste realiseras på grund av en
motparts fallissemang. Detta betyder att
Eurosystemet använder säkerheterna för att
återvinna den likviditet som tillhandahållits.
Det är i en dylik situation som det löper
marknads- och likviditetsrisker i samband
med säkerheterna. De riskkontrollåtgärder
som Eurosystemet förfogade över under 2001
var initiala säkerhetsmarginaler, värderingsavdrag, marginalsäkerheter, limiter avseende
emittenter/låntagare och tilläggsgarantier.

Riskkontroller
För att erhålla en tillfredsställande nivå på
riskkontrollen utvärderar Eurosystemet, i linje
med bästa marknadspraxis, parametrar såsom
den aktuella och potentiella prisutvecklingen
och relaterade prisvolatiliteter. Riskmått som
“Value at Risk” (VaR) används för att beräkna
vilka värderingsavdrag som erfordras för att
täcka den maximala förlusten i marknadsvärde som, baserade på historiska marknadsförhållanden, kan genereras av säkerheten på
en statistisk konfidensnivå över en given tidsperiod. Ytterligare åtgärder som används för
att precisera värderingsavdrag inkluderar test
av hur väl gjorda antaganden överensstämmer
med verkligheten (backtesting) och stresstester.
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Utöver de initiala säkerhetsmarginaler som
tillämpas på kreditbeloppet använder Eurosystemet värderingsavdrag utifrån typ av tillgång, återstående löptid och kupongstruktur.
Värderingsavdragen sker genom att en viss
procentsats dras av från tillgångens marknadsvärde. Under 2001 var tillgångarna i grupp ett
indelade i tre klasser när det gäller värderingsavdrag: fastförräntade instrument, instrument med rörlig ränta och instrument med
inverterad rörlig ränta.
Värderingsavdragen som tillämpas på tillgångar i grupp två avspeglar de specifika risker
som är förbundna med dessa tillgångar och är
minst lika stringenta som de som tillämpas på
tillgångar i grupp ett. Fyra klasser av värderingsavdrag användes under 2001 för tillgångar i grupp två beroende på skillnader i
deras inre egenskaper och likviditet nämligen
aktier och andra ägarandelar, omsättningsbara
skuldinstrument med begränsad likviditet,
skuldinstrument med inskränkt likviditet och
särskilda egenskaper samt icke-omsättningsbara skuldinstrument.
Tillgångarna värderas dagligen och de nationella centralbankerna beräknar dagligen vilket
värde de underliggande tillgångarna måste ha
med hänsyn till de värderingsprinciper som
Eurosystemet utformat. En symmetrisk begäran om tilläggssäkerheter framställs så snart
de underliggande tillgångarna inte täcker kraven på säkerheter. Begäran om tilläggssäkerheter kan tillgodoses antingen genom att
ytterligare säkerheter överlämnas eller
genom kontant betalning.

Värderingsprinciper
Ett antal principer används för att bestämma
värdet på de tillgångar som Eurosystemets
kredittransaktioner baseras på. För omsättningsbara tillgångar i grupp ett eller grupp två
specificerar Eurosystemet en enda referensmarknadsplats att användas som priskälla, varvid ansatsen skall vara marknadsvärdering.
Det definierar det mest representativa priset
på referensmarknaden vilket sedan används
för att beräkna marknadsvärdena. Om mer
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än ett pris noteras används det lägsta (normalt köpkursen). För ej omsättningsbara tillgångar i grupp två eller för omsättningsbara
tillgångar som normalt inte handlas, så att
marginalsäkerheter inte kan beräknas, tillämpar Eurosystemet i allmänhet en marknadsvärderad ansats varvid nuvärdet av framtida
kassaflöden diskonteras. Diskonteringen baseras på kurvan för en ändamålsenlig nollkupongare varvid skillnaden i kreditrisk mellan
emittenterna beaktas explicit genom kreditspreadarna. Nivån på den tillämpliga kreditspreaden är starkt beroende av de nationella
marknadernas egenskaper och föreslås därför
av den nationella centralbanken efter analys av
tillgängliga marknadsdata. I sista hand skall
kreditspreadarna godkännas av ECB.

1.2 Bedömningen av kreditrisk
Tillgångar som används som säkerhet vid
Eurosystemets kredittransaktioner måste
uppfylla höga kreditvärdighetskrav. Vid
bedömningen av skuldinstruments kreditvärdighet beaktar ECB bland annat tillgängliga
kreditbetyg från kreditvärderingsföretagen
och de nationella centralbankernas egna kreditvärderingssystem, liksom vissa institutionella kriterier vilka skall säkerställa ett särskilt
gott skydd åt innehavarna, inklusive garantier.
Eurosystemet godtar inte säkerheter som
underliggande tillgång som utgivits eller
garanteras av motparten, eller av någon annan
enhet som motparten har nära koppling till.
Kreditvärdigheten på godtagbara tillgångar
bevakas ständigt för att kontrollera att den
når upp till åtminstone den miniminivå på
finansiell styrka som Eurosystemet specificerat. ECB bevakar den kreditbedömning som
framkommer ur de nationella centralbankernas kreditvärderingssystem och emellanåt
även de kreditvärderingsföretag som betygsätter nationella tillgångar i grupp två (tier
two).
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Investeringstransaktioner

Vid slutet av 2001 hade ECB en reservportfölj
på totalt 46,8 miljarder euro, som bestod av
valutareserver, guld och speciella dragningsrätter (SDR).
Valutareserven är i amerikanska dollar och
japanska yen och förvaltas på ECB:s vägnar av
de nationella centralbankerna. Denna reservportfölj är först och främst avsedd för interventioner.
Utöver de aktivt förvaltade placeringarna
innehar ECB också guld.
ECB:s eget kapital är uttryckt i euro och förvaltas av en särskild grupp portföljförvaltare
inom ECB. Dessa reserver, kallade ECB:s egna
medel, skall generera avkastning för att finansiera ECB:s löpande kostnader.
ECB:s finansiella styrka och anseende är beroende av att investeringsportföljen förvaltas på
ett ändamålsenligt sätt. Ett centralt inslag i
förvaltningen av dessa placeringar är en korrekt struktur för riskhanteringen.

Ramverk för riskhantering
Arrangemangen för att hantera de risker som
är förbundna med ECB:s investeringsportfölj
består av tre nära sammanhängande delar:

•

•
•

en analytisk ram för att bestämma den ändamålsenliga tillgångsallokeringen mellan valutareserven och investeringsreserven. Detta
innebär specificering av valutafördelningen
för reservportföljerna och de strategiska
riktmärkena (benchmark) för varje portfölj;
analys av investeringsresultaten;
ändamålsenliga åtgärder för riskhantering
och uppföljning.

Allokering av tillgångar
Denna process bestämmer den optimala valutafördelningen för valutareserven och den
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optimala tillgångsfördelningen för varje valutaportfölj.
När valutafördelningen bestäms är likviditet
och diversifiering viktigast att beakta. Den faktiska tillgångsallokeringen för varje portfölj
utmynnar i att strategiska investeringsriktmärken (benchmarks) fastställs för varje portfölj.
De strategiska riktmärkena skall indikera
ECB:s långsiktiga preferenser i risk- och
avkastningshänseende och bidra till att uppnå
dessa. De ger portföljförvaltarna i Eurosystemet klar vägledning om vilka nivåer på
marknads-, kredit- och likviditetsrisk som
ECB önskar. Riktmärkena är avgörande för
ECB:s resultat eftersom det framför allt är de
som bestämmer avkastningen.
Målet för allokeringen av olika tillgångar är att
nå maximal avkastning under de begränsningar som gäller för ECB:s verksamhet.
De strategiska riktmärkena omprövas årligen.
Inför genomgången 2001 utvecklades nya
metoder för att beräkna den förväntade
avkastningen för varje tillgångsslag och dessa
scenarier för förväntad avkastning ingick i de
olika optimeringar som gjordes innan riktmärkena fastställdes. Dessutom stresstestades
avkastningskurvan för varje tillgångsslag för
att utvärdera i vilken mån den kommande tillgångsallokeringen som är möjlig kan stå emot
externa chocker.
Denna metod för tillgångsallokering är kännetecknande för den proaktiva ansats som tilllämpas vid riskhanteringen i ECB.

Analys av investeringsresultat
Kvartalsvisa, halvårsvisa och årliga analyser av
investeringsresultat och risker redovisas för
ECB-rådet och direktionen liksom för portföljförvaltare och högre beslutsfattare i ECB
och Eurosystemet. Resultat och risk mäts i
överensstämmelse med rekommendationerna
från Association of Investment Management
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and Research (AIMR). Resultatet av placeringarna analyseras också för att identifiera de
olika bidragande faktorerna. Under 2001 riktades särskild uppmärksamhet på en granskning av de begränsningar som likviditetshänsyn innebär vid förvaltningen av en investeringsportfölj. Alla marknader och instrument
som ECB investerar i måste uppfylla förutbestämda likviditetskriterier som godkänts av
direktionen. Dessa krav inrymmer en definition på likviditet som skall kunna uppfyllas
också i stressituationer. Självklart omfattas
valutareserverna av de mest stringenta likviditetskraven. Det är viktigt för ECB att veta hur
dessa krävande likviditetskrav påverkar förvaltningen. Därför jämförs dess placeringar
med teoretiska effektiva fronter för att utvärdera vilken avkastning som ECB försakar på
grund av sin definition av likviditet.

Ändamålsenliga åtgärder för riskhantering
och uppföljning
Åtgärder för riskhantering och uppföljning
finns på plats för att mäta och hantera
marknads-, kredit- och likviditetsrisk. Duration är det främsta måttet på marknadsrisk
som används. Relativa mått på marknadsrisk
som Value at Risk och “tracking error” granskas också.Tracking error är ett särskilt nyttigt
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mått eftersom det tillhandahåller en siffra
som avspeglar den marknadsrisk som portföljförvaltarna tar oavsett dess ursprung
(spreadrisk, avkastningskurverisk och omplaceringsrisk är alla inbakade i denna siffra).
Betydande resurser har även ägnats åt att
bryta ned marknadsrisken i riskkällor. Denna
typ av information hjälper till att utveckla en
djupare förståelse för hur avkastningarna är
sammansatta.
ECB:s försiktiga hållning till risk avspeglas i
dess investeringsbeslut, som starkt betonar
hög kreditvärdighet och likviditet. För att
kunna få delta i transaktioner för förvaltning
av valutareserven måste motparter uppfylla
minimikrav på kreditbetyg och tillfredställa
vissa operativa krav. Miniminivåer på kreditbetyg fastställs för motparter beroende på vilken natur och inneboende kreditrisk ifrågavarande transaktion har. Analys av motparternas
kreditstatus görs för att komplettera kreditvärderingsföretagens betyg varvid en statistisk teknik med många variabler används
vilken utvecklats av avdelningen för riskhantering. Kreditlimiter fastställs för motparter och
fördelas bland de nationella centralbankerna
på basis av den andel av de totala medel som
de förvaltar åt ECB. Alla affärsförbindelser
med godkända motparter är underbyggda av
ändamålsenlig juridisk dokumentation.

Väntad utveckling 2002

Ansträngningarna att förbättra ECB:s ramverk
för riskhantering fortsätter 2002.
Nytt när det gäller Eurosystemets kredittransaktioner är bland annat att behandlingen av
likviditetsrisk kommer att förbättras. Dessutom kommer analys att göras av vilka effekter Baselförslaget om kapitaltäckning får på
systemet med säkerheter. ECB har ett intressant arbete framför sig rörande möjligheten
att få information om kreditrisk från flera källor för att bättre kunna värdera den finansiella
styrkan hos Eurosystemets säkerheter.
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I investeringstransaktionerna ligger fokus på
två huvudområden. För det första skall analysen av resultaten förbättras för att dessa skall
kunna hänföras till marknadsfaktorerna med
större precision. Detta kommer att berika
den nuvarande efterhandsanalysen så att
beslutsfattarna förses med förbättrad information inför framtida investeringsbeslut. För
det andra skall en IT-plattform upprättas för
att koppla ihop alla de applikationer som nu
används för riskhantering. Denna plattform
gör det lättare att sammansmälta kreditrapporter, marknadsrapporter och analys. Den
kombinerade analysen kommer att ge enheterna som hanterar risker ökade möjligheter
att höja kvaliteten på beslutsfattandet.
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I slutändan kommer dessa initiativ att säkerställa att ECB uppnår den maximala avkastning som är möjlig under fullt beaktande av de
begränsningar som vidlåder verksamheten. En
korrekt hantering av de finansiella riskerna
tryggar ECB:s finansiella oberoende och
styrka. Detta höjer i sin tur ECB:s anseende
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och institutionella oberoende, vilket slutligen
gör det möjligt för ECB att klara sitt huvudsakliga mål, att upprätthålla prisstabilitet. I
detta sammanhang står det klart hur viktigt
det är att hantera risk effektivt och tillfredsställande.

ECB År srappor t • 2001

ECB År srappor t • 2001

83

Belgien: (höger) Luc Luycx vid kungliga belgiska myntverket i Bryssel,

som utformade den gemensamma sidan av euromynten.
(vänster) Ett 2-euromynt och gipsmodellen som
låg till grund för myntet.

Kapitel IV

D e n e ko n o m i s k a
u t ve c k l i n g e n i E U - l ä n d e r n a
u t a n f ö r e u ro o m r å d e t

Eurosystemet och de icke deltagande EUländernas nationella centralbanker samarbetar inom ramen för ECB:s allmänna råd i syfte
att upprätthålla prisstabilitet inom hela EU.
En regelbunden granskning av makroekonomiska förhållanden samt penning- och valutapolitik utgör en del av samordningen mellan
Eurosystemet och de tre nationella centralbanker som för närvarande inte deltar i den
gemensamma penningpolitiken.Trots att dessa
tre nationella centralbanker utformar sin
penningpolitik inom olika institutionella och
operativa ramar syftar deras penningpolitik
ytterst till att upprätthålla prisstabilitet.

Danmark
Aktiviteten i den danska ekonomin bromsades upp under 2001. Reala BNP ökade måttligt med 1,124 % 2001, en nedgång från 3,0 2%
2000 (se tabell 11). I denna till synes kraftiga
nedgång ingår effekterna av den hårda stormen i december 1999, som gjorde att aktiviteten tog fart under 2000. Att den tillfälliga
ökningen i aktiviteten avtog kan i sig förklara
upp till 1,5 procentenheter av tillväxtminskningen mellan 2000 och 2001. Exporttillväxten minskade från 11,5 % 2000 till 3,4 % 2001.
Importtillväxten minskade emellertid också,
varför nettoexportens bidrag till den reala
BNP-tillväxten förblev både positiv och betydande under 2001. Den fortsatta exportökningen återspeglar det faktum att exporten
av vindkraftverk sköt i höjden medan efterfrågan på läkemedel och exporten av fläskkött
förblev relativt okänsliga för de ekonomiska
fluktuationerna. Exporten av fläskkött gynnades tillfälligt av utbrottet av mul- och klövsjuka i Förenade kungariket. Konsumenternas
förtroende ökade något, medan den privata
konsumtionen gick upp måttligt med 1,1 %
och den offentliga konsumtionen ökade med
1,4 % 2001. Sammantaget var dessa senare
komponenter inte tillräckliga för att uppväga
en nedgång i investeringarna, där materialoch byggsidan minskade till 1999 års nivåer.
Bidraget från inhemsk efterfrågan inklusive
lager till den reala BNP-tillväxten minskade
från 2,5 % 2000 till 0,8 % 2001. Efterfrågan på
den danska arbetsmarknaden fortsatte att
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vara relativt stark och arbetslösheten sjönk
till den relativt låga nivån 4,3 %.
Trots den stora efterfrågan på arbetskraft och
de höga energipriserna förblev den danska
prisutvecklingen i stort sett dämpad 2001.
Ökningstakten i HIKP förblev relativt stabil
under året, genomsnittet på årsbasis sjönk till
2,3 % från 2,7 % 2000. Lönerna fortsatte att
öka i snabbare takt än i euroområdet, mest
beroende på att arbetstiden minskade på
grund av förlängd semester, men löneökningstakten i den offentliga sektorn var
trots allt hög. Ersättningen per anställd ökade
med måttliga 4,2 % och enhetsarbetskostnaden med 3,5 % 2001. Båda siffrorna är högre
än för euroområdet.
Danmarks offentliga finanser förblev sunda
under 2001. Överskottet i den offentliga sektorn kvarstod på 2,5 % av BNP 2001 (exklusive UMTS-inkomster) liksom 2000. Den
offentliga sektorns skuld fortsatte att minska.
Skuldnivån sjönk från 46,8 % av BNP till
44,5 %. Målen för 2002 och 2003 i det senaste
danska konvergensprogrammet är budgetöverskott på 1,9 % respektive 2,1 % av BNP.
Dessa siffror är lägre än de som förutsågs i
föregående uppdatering av konvergensprogrammet. Skillnaden kan huvudsakligen förklaras av den föreslagna omorganisationen av det
särskilda pensionssparandesystemet, som inte
längre ingår i den offentliga sektorn. Bruttoskuldkvoten påverkas bara måttligt av denna
reform och bedöms sjunka till 42,9 % av BNP
2002 och 40,1 % 2003.
Efter folkomröstningen om euron den 28 september 2000 fortsatte Danmark att föra en
fast växelkurspolitik gentemot euron och
upprätthöll för den danska kronan ett snävt
band på ±2,25 % runt centralkursen mot
euron i ERM II. Utvecklingen av de officiella
styrräntorna och de kortfristiga marknadsräntorna bör främst ses mot bakgrund av
ECB:s räntebeslut och utvecklingen av den
danska kronans växelkurs mot euron. Den
danska kronan förblev stabil under 2001 (se
diagram 28) och höll under största delen av
året en nivå som var marginellt högre än centralkursen för den danska kronan på 7,46038.
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Tabell 11

Makroekonomiska indikatorer för Danmark
(årlig procentuell förändring, om inget annat anges)

Real BNP
Bidrag till den reala BNP-tillväxten 1)
Real inhemsk efterfrågan inkl. lagerförändringar
Nettoexport
HIKP
Ersättning per anställd
Enhetsarbetskostnad, hela ekonomin
Importpriser
Bytesbalans och kapitaltransfereringar
m.m. (% av BNP)

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2001
1 kv

2001
2 kv

2001
3 kv

2001
4 kv

2,5

3,0

2,5

2,3

3,0

1,2

2,0

0,9

1,2

0,7

2,1
0,4

4,6
-1,7

3,9
-1,4

-0,5
2,8

2,5
0,6

0,8
0,5

-0,2
2,3

0,5
0,4

1,2
-0,0

1,4
-0,7

2,1
3,3
2,1
-0,1

1,9
3,5
1,9
2,2

1,3
3,7
3,0
-2,5

2,1
3,1
2,2
-0,3

2,7
3,8
1,5
9,8

2,3
4,2
3,5
2,8

2,3
4,3
2,6
6,9

2,5
3,8
3,5
5,8

2,3
4,3
3,7
1,4

2,0
4,4
4,2
-2,3

.

0,1

-0,1

0,2

0,2

0,4

0,7

0,4

0,5

0,1

0,6
6,3

1,2
5,3

1,7
4,9

1,5
4,8

0,7
4,4

0,2
4,3

0,3
4,4

0,4
4,4

0,3
4,3

0,0
4,2

Offentliga sektorns finansiella ställning
(% av BNP) 2), 3)
Konsoliderad bruttoskuld (% av BNP) 2)

-1,0
65,1

0,4
61,2

1,1
55,6

3,1
52,0

2,5
46,8

2,5
44,5

.
.

.
.

.
.

.
.

Tremånadersränta (% årsränta) 4)
Ränta på tioåriga statsobligationer (% årsränta) 4)
Växelkurs mot ecu eller euro 4), 5)

3,9
7,2
7,36

3,7
6,3
7,48

4,1
4,9
7,50

3,3
4,9
7,44

4,9
5,6
7,45

4,6
5,1
7,45

5,2
5,0
7,46

5,0
5,3
7,46

4,6
5,2
7,44

3,7
4,8
7,44

Sysselsättning, totalt
Arbetslöshet (% av arbetskraften)

Källor: Eurostat, Europeiska kommissionen, nationella uppgifter och ECB:s beräkningar.
Anm.: Nationalräkenskaper enligt ENS 95. HIKP-uppgifter före 1995 är uppräkningar baserade på nationella definitioner och är inte
helt jämförbara med HIKP från och med 1995.
1) Procentenheter.
2) Enligt Maastrichtfördragets definition.
3) Offentliga sektorns överskott (+) / underskott (-).
4) Genomsnitt för perioden.
5) Nationella valutaenheter per ecu fram till slutet av 1998, därefter per euro.

Danmarks Nationalbank intervenerade på
marknaderna i slutet av september och köpte
utländsk valuta för att dämpa en appreciering
av den danska kronan. Den danska kronan
hade stärkts på grund av att en del pensionsfonder ändrade sina portföljer och bytte ut
utländska aktier mot inhemska obligationer
för att skydda sina reserver mot en
ytterligare nedgång av de globala aktiepriserna.
Mellan juli och november 2001 minskade en
serie på fem sänkningar av Danmarks Nationalbanks utlåningsränta skillnaden mot marginalräntan på ECB:s huvudsakliga refinansieringstransaktioner till 35 punkter (se diagram
27). Det är nästan samma skillnad som före
folkomröstningen i september 2000. Förutom
två mindre sänkningar på 0,05 procentenheter vardera sänkte Danmarks Nationalbank
utlåningsräntan med 0,3 procentenheter den
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30 augusti och med 0,5 procentenheter den
18 september i linje med ECB:s beslut att
sänka styrräntorna. Den 8 november sänktes
utlåningsräntan på nytt med 0,5 procentenheter till 3,6 %, i linje med ECB:s sänkning i
samma storleksordning av styrräntan. I början
av februari 2002 sänktes utlåningsräntan
ytterligare till 3,55 %. Utvecklingen för de
långa räntorna under 2001 speglade i stort
räntorna i euroområdet. Skillnaden mellan
långa obligationer i Danmark och euroområdet minskade till nästan noll i början av 2001
och därefter förblev de något positiva under
resten av året.

Sverige
Under 2001 bromsades aktiviteten i den svenska ekonomin upp betydligt (se diagram 27).
Den reala BNP-tillväxten blev 1,2 % jämfört
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Diagram 27

Ekonomiska och finansiella indikatorer för EU-länder utanför euroområdet
och för euroområdet.
Real BNP-tillväxt

HIKP-inflation

(årlig procentuell förändring)

(årlig procentuell förändring)

Euroområdet
Danmark
Sverige
Förenade kungariket

Euroområdet
Danmark
Sverige
Förenade kungariket
5,0

5,0

4,0

4,0

4,5

4,5

3,5

3,5

4,0

4,0

3,0

3,0

3,5

3,5

2,5

2,5

3,0

3,0

2,0

2,0

2,5

2,5

1,5

1,5

2,0

2,0

1,0

1,0

1,5

1,5

0,5

0,5

1,0

1,0

0,0

0,0

0,5

-0,5

0,5

1999

2000

2001

2000

(i punkter)

(i punkter)

Danmark
Sverige
Förenade kungariket

Danmark
Sverige
Förenade kungariket

400

400

360

360

320

320

280

280

240
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200
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160

160
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80

40

40

0

0

-40

-40

-80

-80
1999

2000

2001
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-0,5

Långa räntor; skillnader
mot euroområdet 2)

Korta räntor; skillnader
mot euroområdet 1)
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0

0
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Källor: ECB och Eurostat.
1) För länderna utanför euroområdet: tremånaders interbankräntor; för euroområdet: tremånaders EURIBOR.
2) Långa statsobligationer, obligationer med tio års eller närmast tillgängliga löptid.
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Diagram 28

Bilaterala växelkurser för EU-valutor utanför euroområdet gentemot euron
Danska kronan

Svenska kronan
SEK/EUR

DKK/EUR
8,57

8,57

10,36

10,36

8,12

8,12

9,82

9,82

7,67

7,67

9,28

9,28

7,23

7,23

8,74

8,74

6,78

6,78

8,20

8,20

6,33

7,66

6,33

1999

2000

2001

1999

2000

2001

7,66

Centralkurs gentemot euron fastställd den
31 december 1998: 7,46038.

Brittiska pundet
GBP/EUR
0,74

0,74

0,71

0,71

0,69

0,69

0,67

0,67

0,64

0,64

0,62

0,62

0,59

0,59

0,57

0,57

0,55

1999

2000

2001

0,55

Källa: Nationella uppgifter.
Anm.: Skalan i diagrammen för Danmark, Sverige och Förenade kungariket uppgår till 30 procent.
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med 3,6 % 2000 (se tabell 12). Den internationella nedgången påverkade den svenska exportbranschen markant, vilket avspeglar den svenska ekonomins relativt stora
beroende av utvecklingen i Förenta staterna
och telekommunikationsbranschen. Exportökningen minskade till 1,4 % 2001, en nedgång
från 10,3 % 2000. Investeringsökningen minskade också markant på grund av minskad
efterfrågan och lägre resursutnyttjande. Delvis beroende på den kraftiga nedgången på
aktiemarknaden, som fick både hushållens förmögenhet och konsumenternas förtroende
att gå ned, påverkades främst den privata konsumtionen, som ökade med 0,2 % jämfört med
4,6 % 2000. De reala disponibla inkomsterna
fortsatte att utvecklas gynnsamt, i stor
utsträckning på grund av skattesänkningar.
Detta resulterade emellertid huvudsakligen i
en förbättring av sparkvoten snarare än till
högre konsumtion. Importökningen minskade
också och bidraget till den reala BNP-tillväxten från nettoexporten steg till 1,0 procentenhet. Bidraget från den inhemska efterfrågan blev 0,7 procentenheter. Den snabba
nedgången i den ekonomiska aktiviteten har
hittills inte haft några större återverkningar
på arbetsmarknaden och arbetslösheten förblev relativt stabil på omkring 5 %, med en
fortsatt ökning av sysselsättningen inom den
privata tjänstesektorn.
Inflationstakten på årsbasis, mätt med HIKP,
konsumentprisindex (KPI) samt UND1X 1,
ökade snabbt under våren 2001 till runt 3 %,
ungefär samma som i euroområdet (se diagram 27). Under resten av året låg inflationstakten på runt 3 %. Den genomsnittliga
HIKP-inflationen var 2,7 %, en ökning från
1,3 % 2000, medan konsumentprisindex ökade
till 2,6 % från 1,3 % 2000. Inflationsökningen
berodde huvudsakligen på utvecklingen av
köttvaror, inhemsk frukt och inhemska grönsaker samt el- och teletaxor. Dessa priskomponenter påverkades av olika tillfälliga utbudschocker som effekterna av mul- och klövsjuka
och BSE inom livsmedelsbranschen samt
väderförhållandena. När det gäller de återstående inhemska priskomponenterna var
ökningen mer gradvis och allmän och förklaras i stort sett av de indirekta effekterna av
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tidigare oljeprisökningar, den snabba ökningen
av resursutnyttjandet under senare år, som
avspeglas i ökade enhetsarbetskostnader och
av höjda vinster på marknader med svag konkurrens. Enhetsarbetskostnaderna ökade med
4,5 %, jämfört med 5,7 % 2000, i stort sett på
grund av den konjunkturmässiga minskningen
av arbetsproduktiviteten, som innebär risker
för sysselsättning och inflation. Emellertid
visar månatlig lönestatistik lägre ökningstakter, inklusive för enhetsarbetskostnader.
Importinflationen var måttlig under 2001 mot
bakgrund av fallande oljepriser, trots kronans
försvagning.
Det finansiella överskottet i den offentliga
sektorn i Sverige ökade från 3,7 % av BNP
2000 till 4,7 % av BNP 2001. Skattesänkningar
på ungefär 1 % av BNP uppvägdes delvis av
bland annat engångsinkomster. Trots dessa
skattesänkningar förblev den svenska skattekvoten hög i jämförelse med de kvoter som
observerats i andra industriländer. Kvoten
mellan skuld och BNP ökade något från 55,3 %
2000 till 56 % 2001. Målen för 2002 och 2003
i det senaste svenska konvergensprogrammet
är budgetöverskott på 2,1 % respektive 2,2 %
av BNP. Denna minskning av budgetöverskottet beror i stor utsträckning på anpassningen
av den inkomstskattereform som inleddes
2000. Kvoten mellan skuld och BNP förväntas
sjunka till 49,7 % 2002 och 47,3 % 2003.
Sveriges riksbank tillämpar sedan 1993 en
rörlig växelkurs och en penningpolitik med
ett tydligt inflationsmål. Sedan 1995 har inflationsmålet kvantifierats som en ökning av
konsumentprisindex med 2 % och med en
toleransmarginal på ±1 procentenhet. I juni
2001 intervenerade Riksbanken på valutamarknaden mot bakgrund av en markant
depreciering av den svenska kronan. I kombination med effekterna av ett relativt högt
resursutnyttjande och oväntat snabba prisökningar som skulle ha kunnat påverka infla-

1

UNDIX definieras som konsumentprisindex exklusive ränteutgifter och de direkta effekterna av ändrade indirekta skatter och
bidrag. I Sverige är totala konsumentprisindex penningpolitikens
målvariabel. Under senare år när faktorer av övergående natur
påverkat prognosen har de penningpolitiska besluten emellertid
baserats på en bedömning av UND1X.
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Tabell 12

Makroekonomiska indikatorer för Sverige
(årlig procentuell förändring, om inget annat anges)

Real BNP
Bidrag till den reala BNP-tillväxten: 1)
Real inhemsk efterfrågan inkl. lagerförändringar
Nettoexport
HIKP
Ersättning per anställd
Enhetsarbetskostnad, hela ekonomin
Importpriser
Bytesbalans och kapitaltransfereringar m.m.
(% av BNP)

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2001
1 kv

2001
2 kv

2001
3 kv

2001
4 kv

1,1

2,1

3,6

4,5

3,6

1,2

2,7

1,0

0,4

0,7

0,7
0,4

0,7
1,4

3,9
-0,3

3,2
1,3

3,2
0,4

0,2
1,0

2,3
0,4

-0,2
1,2

2,0
2,4

0,7
0,1

0,8
6,8
5,1
-4,2

1,8
3,8
0,7
0,7

1,0
3,3
0,9
-0,5

0,6
1,3
-0,9
1,0

1,3
7,3
5,7
4,6

2,7
3,8
4,5
4,3

1,6
1,8
2,4
4,4

3,0
3,7
4,4
6,5

3,1
3,3
4,9
4,8

3,0
4,2
4,5
1,5

.

.

0,7

0,5

0,7

0,6

0,7

0,5

0,8

0,5

Sysselsättning, totalt
Arbetslöshet (% av arbetskraften)

-0,6
9,6

-1,1
9,9

1,5
8,3

2,2
7,2

2,2
5,9

2,0
5,1

3,2
5,3

2,0
5,0

2,1
4,9

0,7
5,1

Offentliga sektorns finansiella ställning
(% av BNP) 2), 3)
Konsoliderad bruttoskuld (% av BNP) 2)

-3,4
76,0

-1,5
73,1

1,9
70,5

1,8
65,0

3,7
55,3

4,7
56,0

.
.

.
.

.
.

.
.

Tremånadersränta (% årsränta) 4)
Ränta på tioåriga statsobligationer (% årsränta) 4)
Växelkurs mot ecu eller euro 4), 5)

6,0
8,0
8,51

4,4
6,6
8,65

4,4
5,0
8,91

3,3
5,0
8,81

4,1
5,4
8,45

4,1
5,1
9,25

4,1
4,8
9,00

4,2
5,2
9,12

4,3
5,3
9,41

3,9
5,1
9,48

Källor: Eurostat, Europeiska kommissionen, nationella uppgifter och ECB:s beräkningar.
Anm.: Nationalräkenskaper enligt ENS 95.
1) Procentenheter.
2) Enligt Maastrichtfördragets definition.
3) Offentliga sektorns överskott (+) / underskott (-).
4) Genomsnitt för perioden.
5) Nationella valutaenheter per ecu fram till slutet av 1998, därefter per euro.

tionsförväntningarna bedömde Sveriges riksbank att inflationsmålet riskerade att överskridas. Följaktligen höjde Riksbanken reporäntan den 5 juli med 0,25 procentenheter till
4,25 %. Efter terroristattackerna i Förenta staterna och en mer accentuerad global nedgång
i början av hösten sänkte Sveriges riksbank
reporäntan den 17 september med 0,5 procentenheter på grund av en ökad risk för att
den förväntade inflationen skulle hamna
under målet.
I mitten av 2001 steg de korta räntorna i Sverige över jämförbara räntor i euroområdet
som en avspegling av förändringarna av styrrräntan och i slutet av året uppgick skillnaden
till 50 punkter (se diagram 27). De långa räntorna följde utan någon tydlig tendens utvecklingen på de globala kapitalmarknaderna
under större delen av året medan skillnaden
mot euroområdet rörde sig från runt -10 till
runt 40 punkter i slutet av 2001. Detta hängde
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antagligen samman med ökade terminspåslag
efter den svenska kronans depreciering och
större internationell osäkerhet. Den svenska
kronans värde sjönk med nära 11 % mot
euron fram till september innan den återhämtade sig i slutet av året och början av 2002 (se
diagram 28).

Förenade kungariket
Den genomsnittliga reala BNP-tillväxten i
Förenade konungariket minskade till 2,4 %,
jämfört med 3,0 % 2000, eftersom svaga
externa marknader bara delvis uppvägdes av
en betydande inhemsk efterfrågan (se tabell
13). Den gradvisa nedgången berodde huvudsakligen på en nedgång för de högteknologiska
branscherna, särskilt när det gäller optisk och
elektronisk utrustning, sviktande utländsk
efterfrågan, samt det brittiska pundets fortsatt starka ställning. Detta avspeglades också i
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Tabell 13

Makroekonomiska indikatorer för Förenade kungariket
(årlig procentuell förändring, om inget annat anges)

Real BNP
Bidrag till den reala BNP-tillväxten: 1)
Real inhemsk efterfrågan inkl. lagerförändringar
Nettoexport
HIKP
Ersättning per anställd
Enhetsarbetskostnad, hela ekonomin
Importpriser
Bytesbalans och kapitaltransfereringar m.m.
(% av BNP)
Sysselsättning, totalt
Arbetslöshet (% av arbetskraften)
Offentliga sektorns finansiella ställning
(% av BNP) 2), 3)
Konsoliderad bruttoskuld (% av BNP) 2)
Tremånadersränta (% årsränta) 4)
Ränta på tioåriga statsobligationer
(% årsränta) 5)
Växelkurs mot ecu eller euro 6)

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2001
1 kv

2001
2 kv

2001
3 kv

2001
4 kv

2,6

3,4

3,0

2,1

3,0

2,4

3,0

2,7

2,2

1,7

3,1
-0,4

4,0
-0,5

5,2
-2,2

3,5
-1,4

3,8
-0,7

3,3
-0,8

4,3
-1,3

3,4
-0,8

2,7
-0,5

2,5
-0,7

2,5
3,3
1,8
0,2

1,8
4,3
2,8
-7,1

1,6
5,1
3,2
-6,2

1,3
4,7
3,8
-2,5

0,8
4,1
2,1
0,5

1,2
.
.
-0,1

0,9
5,7
3,6
0,5

1,5
5,1
3,3
2,1

1,5
5,2
3,5
-0,2

1,0
.
.
-2,8

-2,4

-0,3

-1,6

-6,9

-6,2

.

-3,9

-4,1

-4,3

.

1,1
8,0

2,0
6,9

1,1
6,2

1,3
5,9

1,0
5,4

0,8
.

1,0
5,0

0,9
4,9

0,6
5,0

0,7
.

-4,4
52,3

-2,0
50,8

0,4
47,6

1,3
45,2

1,8
42,4

0,9
39,0

.
.

.
.

.
.

.
.

6,0

6,8

7,3

5,4

6,1

5,0

5,6

5,2

4,9

4,1

7,9
0,81

7,1
0,69

5,6
0,68

5,0
0,66

5,3
0,61

5,0
0,62

4,9
0,63

5,2
0,61

5,1
0,62

4,8
0,62

Källor: Eurostat, Europeiska kommissionen, nationella uppgifter och ECB:s beräkningar.
Anm.: Nationalräkenskaper enligt ENS 95. HIKP-uppgifter före 1995 är uppräkningar baserade på nationella definitioner och är inte
helt jämförbara med HIKP från och med 1995.
1) Procentenheter.
2) Kalenderårsberäkningar. Förenligt med Maastrichtfördragets definition.
3) Kalenderårsberäkningar. Offentliga sektorns överskott (+) / underskott (-).
4) Genomsnitt för perioden. Tremånaders interbankinlåning i pund.
5) Genomsnitt för perioden. Källa: BIS.
6) Genomsnitt för perioden. Nationella valutaenheter per ecu fram till slutet av 1998, därefter per euro.

en större skillnad mellan olika ekonomiska
sektorer, större bytesbalansunderskott och
en lägre sparkvot. Särskilt svag var produktionen inom tillverkningsindustrin med en
minskning på 2,3 % efter en uppgång på 1,9 %
2000, medan förädlingsvärdet i tjänstesektorn
ökade kraftigt med 4,0 % jämfört med 3,8 %
2000.
Hushållens reala konsumtion ökade med 4,2 %
2001, marginellt över ökningen på 4,1 % året
innan. Ökade realinkomster, ökningen av hushållens förmögenheter och en kraftig kreditexpansion var de främsta bakomliggande faktorerna. Den starka bostadsmarknaden var
kopplad till låga reala räntor och ökad konkurrens på hypotekslånemarknaden efter den
tidigare finansiella avregleringen. Tillväxten
stöddes också av en ökad offentlig konsumtion från 1,9 % 2000 till 2,4 % 2001, vilket
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avspeglade framsteg mot målen för de offentliga utgifterna. De fasta bruttoinvesteringarna
ökade med 1,1 %, en nedgång från 4,9 % 2000.
Företagsinvesteringarna hämmades av en försvagad finansiell ställning för företagssektorn
och den ökade osäkerheten när det gäller
utsikterna på efterfrågesidan. Denna senare
faktor fick också företagen att minska sina
lagernivåer, vilket minskade den reala BNPtillväxten med 0,1 procentenheter. De svaga
företagsinvesteringarna kompenserades delvis
av ökade offentliga investeringar, vilket avspeglade planerna på en förnyelse av den offentliga
sektorns kapitalstock. Bidraget från inhemsk
efterfrågan till den reala BNP-tillväxten var
3,3 procentenheter, något mindre än 2000.
För sjätte året i rad bidrog utrikeshandeln
negativt, exportökningen sjönk från 10,3%
2000 till 0,8 % 2001. Importökningen minskade också, men väsentligt mindre än expor-
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ten på grund av fortsatt kraftig inhemsk efterfrågan och det brittiska pundets relativt
starka ställning gentemot euron. Ökningstakten för den totala sysselsättningen på årsbasis
var 0,8 %, något lägre än ökningen 2000, vilket
minskade arbetslösheten från 5,4 % 2000 till
omkring 5 % 2001. Under andra halvåret
visade arbetsmarknaden emellertid tecken på
att försvagas, då arbetslösheten ökade något
medan bristen på utbildad arbetskraft rapporterades ha lättat något. Generellt förblev
arbetslösheten stabil och lägre än väntat.
RPIX 2-inflationen låg kvar under regeringens
mål på 2,5 % under nästan hela året. HIKPinflationen ökade till 1,2 % 2001 från 0,8 %
2000. Importpriserna föll något jämfört med
2000. Under första halvåret drev det ogynnsamma vädret samt mul- och klövsjukan tillfälligt upp inflationen. Den mildrades av en
dämpad utveckling av råvaru- och producentpriserna. Inkomstutvecklingen i ekonomin
som helhet ökade något jämfört med 2000,
vilket dolde en kraftig ökning av reguljära
löneutbetalningar som uppvägdes av lägre
bonus. Ökningen av enhetsarbetskostnaderna
i ekonomin som helhet steg också jämfört
med året innan. Kostnadstrycket tycks ha förblivit relativt dämpat och den ökade inflationen kan ha varit ett tecken på att detaljhandlarnas marginaler förbättrades, möjligen som
en avspegling av den fortsatt kraftiga privata
konsumtionen.
Efter att den offentliga sektorns budget förbättrats betydligt under senare år till ett
överskott på 1,8 % (exklusive UMTS-licenser)
2000 minskade överskottet till 0,9 % av BNP
2001. Denna nedgång berodde på en bety-
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dande ökning av de offentliga utgifterna,
vilket resulterade i en expansiv finanspolitik.
Kvoten mellan skuld och BNP sjönk från
42,4 % 2000 till 39 % 2001. I det senaste konvergensprogrammet förutses ytterligare
finansiell expansion, vilket leder till underskott på 0,2 % och 1,1 % av BNP för budgetåren 2001-2002 respektive 2002-2003. Kvoten mellan skuld och BNP förväntas sjunka
måttligt till 38,1 % och 37,2 % under dessa år.
Bank of England tillämpar en rörlig växelkurs
och en penningpolitik med ett tydligt och
symmetriskt inflationsmål, som regeringen
fastställt till en årlig RPIX-ökning på 2,5 %.
Under 2001 sänktes den officiella reporäntan
sju gånger med sammanlagt 2 procentenheter
till 4,0 %. Dessa sänkningar kom i samband
med en global försvagning, en nedgång i tillverkningssektorn och gynnsamma inflationsutsikter. Till följd av de sänkta räntorna fortsatte skillnaden mellan de korta räntorna i
förhållande till euroområdet att minska, om
än i långsammare takt än under 2000. De
långa räntorna steg under första halvåret för
att mot slutet av året sjunka under den nivå
de haft i början av 2001. De förblev lägre än
de genomsnittliga räntorna i euroområdet
under större delen av året (se diagram 27).
Det brittiska pundets växelkurs mot euron
fluktuerade runt ett genomsnitt på 0,62. Dess
appreciering under första halvåret till 0,59
uppvägdes i stort sett av en depreciering i juli
och augusti.

2

RPIX definieras som Retail Price Index (RPI) exklusive räntebetalningar på hypotekslån.
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Italien: Inpackning av euromynt vid Italiens euromyntverk i Rom.

Kapitel V

E u ro p e i s k t , m u l t i l at e ra l t o c h
b i l at e ra l t s a m a r b e t e

1

Europeiska frågor

Under 2001 fortsatte ECB att upprätthålla
och utveckla sina regelbundna kontakter med
gemenskapens institutioner och behöriga
organ.1 Som förutses i fördragets artikel 113
har företrädare för ECB deltagit i flera möten
med ekofinrådet när frågor som rör ECB:s
mål och uppgifter diskuterats. Under 2001
behandlades i synnerhet sådana ämnen som
finansmarknadsfrågor och utarbetandet av de
allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken. Likaså har ordföranden i ekofinrådet vid
flera tillfällen utnyttjat sin möjlighet att delta i
ECB-rådets möten. Det bör i detta sammanhang noteras att när ordförandeskapet under
första halvåret 2001 innehades av Sverige, ett
medlemsland med undantag, deltog eurogruppens ordförande i ECB-rådets möten på
ordförandens i ekofinrådet vägnar. En medlem
av kommissionen deltog också i ECB-rådets
möten.
Utöver denna kontakt på grundval av artikel
113 i fördraget inbjöds ECB:s ordförande och
cheferna för de nationella centralbankerna till
ekofinrådets tre informella möten som hölls i
Malmö i april samt i Liège och Laeken (Belgien) i september respektive december 2001.
Malmömötet gav även ekofinministrarna, medlemsländernas centralbankschefer och ordföranden i ECB tillfälle till meningsutbyte med
sina kolleger från de 13 kandidatländerna.
Vid mötet i Liège hölls en första ingående
diskussion om de ekonomiska konsekvenserna av terroristattackerna i Förenta staterna den 11 september 2001. Därtill var
ordföranden i ECB inbjuden till ett meningsutbyte med EU:s stats- och regeringschefer
vid det informella mötet med Europeiska
rådet i Gent i oktober.Vid detta tillfälle fokuserade diskussionen på den allmänna ekonomiska situationen och läget i förberedelserna
för införandet av eurosedlar och euromynt.
I linje med tidigare praxis fortsatte ECB att
regelbundet delta i mötena med eurogruppen.
Deltagande i dessa möten ger ECB tillfälle att
medverka i en öppen och informell dialog om
policy med euroländernas finansministrar och
med den kommissionär som ansvarar för eko-
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nomiska och monetära angelägenheter.
Diskussionerna inom eurogruppen fortsatte
att koncentreras till de övergripande ekonomiska utsikterna för euroområdet, budgetutvecklingen i enskilda euroländer och, med
ökande intensitet, framstegen med de nödvändiga strukturella reformerna. En annan
fråga som eurogruppen specifikt fokuserade
på och regelbundet bevakade under 2001 var
läget i förberedelserna för eurokontantutbytet.
Utöver ovan beskrivna relationer på politisk
nivå har ECB deltagit i arbetet i ekonomiska
och finansiella kommittén (EFK) och ekonomisk-politiska kommittén (KEP). Genom sitt
medlemskap i båda kommittéerna, vilka tillhandahåller ekofinrådet och eurogruppen
analys och råd, kunde ECB bidra med sin
expertis till olika ekonomisk-politiska procedurer och multilaterala examinationer. I denna
anda var ECB bland annat med om att utarbeta de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och att värdera medlemsländernas stabilitets- och konvergensprogram.
Dessutom har ECB inom de båda kommittéerna bidragit till en rad andra aktiviteter,
inklusive till att förfina analytiska verktyg och
metoder samt till KEP:s genomgripande landexaminationer. Eftersom de senare främst
fokuserar på strukturreformer och leder fram
till KEP:s årliga rapport härom ger bidraget till
detta arbete ECB inte bara en nyttig inblick i
hur de strukturella reformerna utvecklas, utan
även ett tillfälle att delge medlemsländerna
sina synpunkter.
ECB har också fortsatt att delta, både på
teknisk och politisk nivå, i den makroekonomiska dialog som hålls två gånger om året.
I linje med det mandat som Europeiska rådet
antog vid sitt möte i Köln har företrädare för
medlemsländerna, kommissionen, ECB, centralbanker utanför euroområdet samt för
arbetsmarknadens parter på EU-nivå diskuterat de ekonomiska utsikterna och härmed
1

ECB:s förbindelser med Europaparlamentet behandlas separat i
kapitel XI i denna årsrapport.
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förenade utmaningar som den ekonomiska
politiken står inför. Den makroekonomiska
dialogen har därmed fortsatt att ge tillfälle till
ett förtroligt meningsutbyte och till att förtroende skapas mellan deltagarna.
Slutligen har ECB fortsatt att upprätthålla
nära arbetsrelationer med kommissionen.
Förutom regelbundna arbetskontakter som
täcker ett brett urval av ämnesområden
utväxlades bilaterala besök mellan kommisssionens ordförande, kommissionären för
ekonomiska och monetära frågor samt ledamöter av direktionen.
Bland det breda urval av ämnen som behandlats av de europeiska institutioner och organ
med vilka ECB upprätthåller nära förbindelser
lyfts följande fram på grund av deras ekonomiska och institutionella betydelse.

1.1 Den ekonomisk-politiska ramens
utveckling
Under tredje året sedan etapp tre av EMU
startade har den ekonomisk-politiska ramen,
med sin särskilda fördelning av policyansvar,
multilaterala förfaranden och gemensamma
instrument, fortsatt att utvecklas och förfinas.2 Särskild uppmärksamhet ägnades åt att
förbättra de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken som ett instrument för att
vägleda de ekonomisk-politiska besluten i
medlemsländerna och åt att stärka stabilitetsoch tillväxtpakten genom att förfina procedurerna och metoderna. Dessutom utvidgades
den ”öppna samordningsmetoden” som fastlades av Europeiska rådet i Lissabon, främst
genom mer hänvisning till indikatorer och
precisa tidtabeller för att uppnå och värdera
framsteg på ett ökande antal policyområden.

De allmänna ekonomisk-politiska
riktlinjerna för 2001
När de allmänna ekonomisk-politiska riktlinjerna (härefter ”riktlinjerna”) antogs tillämpade gemenskapen för första gången det förfarande som instiftades av Europeiska rådet
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vid dess möte i Lissabon.Vid arbetet med riktlinjerna kunde således bidrag från en lång rad
med rådsformationer beaktas. Utöver ekofinrådet inkluderade dessa sysselsättnings- och
socialpolitiska rådet samt inre marknadsrådet.
Dessutom gav mötet med Europeiska rådet i
Stockholm i mars vägledning i fråga om centrala frågor som skulle tas upp i riktlinjerna
för 2001.
Kommissionen har lagt fram en heltäckande
rapport om hur föregående års riktlinjer
genomförts. Dess genomföranderapporter,
som utformas i enlighet med artikel 99.3 i fördraget, ger en korrekt och detaljerad bild av
hur riktlinjerna faktiskt efterlevts. Därigenom
kan positiva resultat liksom avsaknad av framgång och misslyckanden när det gäller att
omsätta riktlinjerna i praktiken belysas och
tjäna som grund vid formuleringen av nya riktlinjer för nästa år. Den ingående bevakningen
av hur rekommendationerna i riktlinjerna
iakttas är väsentlig därigenom att ekofinrådet,
med åberopande av artikel 99.4 i fördraget,
kan besluta att utfärda en särskild rekommendation till ett enskilt medlemsland i händelse
riktlinjerna åsidosätts eller om ett medlemslands politik skulle riskera att hindra den ekonomiska och monetära unionen från att fungera effektivt. Under 2001 antog ekofinrådet
den första rekommendationen under denna
specifika bestämmelse som syfter till att
säkerställa att riktlinjerna efterlevs.

Åtgärder för att främja stabilitets- och tillväxtpaktens genomförande
I överensstämmelse med artikel 104 i fördraget är medlemsländerna i EMU förpliktigade
att undvika alltför stora underskott. Dessutom sätter stabilitets- och tillväxtpaktens
regler ramen för deras budgetpolitik. Pakten
anger att euroländerna varje år till EU-rådet
och kommissionen skall överlämna stabilitetsprogram som ger den information som
behövs för den multilaterala övervakningen av
deras budgetpolitik. Varje stabilitetsprogram
2

Artikeln ”The economic policy framework in EMU” var införd i
ECB:s månadsrapport för november 2001.
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måste redovisa det medelfristiga målet för
medlemslandets budgetpolitik, vilket skall vara
nära jämvikt eller överskott, och vilken bana
anpassningen till målet skall följa. Vidare skall
programmet beskriva de ekonomisk-politiska
åtgärder som vidtas – eller skall vidtas – för
att nå målet samt redovisa de viktigaste antagandena om förväntad ekonomisk utveckling
och hur förändringar i dessa antaganden
skulle påverka budgetutfallen. På motsvarande
sätt lägger medlemsländer utanför euroområdet fram konvergensprogram som ger med
stabilitetsprogram jämförbar information plus
information om medelfristiga penningpolitiska
mål. Stabilitets- och konvergensprogrammen
granskas av ECB-rådet, som bedömer i vad
mån deras mål, antaganden och åtgärder är
ändamålsenliga, särskilt med sikte på kravet
att undvika alltför stora underskott. Dessutom värderar EU-rådet programmens förenlighet med de allmänna riktlinjerna för den
ekonomiska politiken.
Med hänsyn till stabilitets- och konvergensprogrammens centrala roll för den multilaterala övervakningen är det viktigt att deras
innehåll är ändamålsenligt och medger att
jämförelser kan göras mellan medlemsländerna. I beaktande härav har monetära kommittén (föregångaren till ekonomiska och
finansiella kommittén) antagit ett utlåtande
och en uppförandekod som anger vilket innehåll och utformning stabilitets- och konvergensprogrammen skall ha. Ekofinrådet ställde
sig bakom utlåtandet och godkände uppförandekoden den 12 oktober 1998. Denna kod,
som tjänar som en checklista som medlemsländerna kan använda när de utarbetar sina
stabilitets- och konvergensprogram, ger precisa riktlinjer för vilken information som skall
ges om bland annat budgetmål, underliggande
antaganden och känslighetsanalys.
Under 2001 gick ekonomiska och finansiella
kommitten igenom den erfarenhet som vunnits med utvärderingen av stabilitets- och
konvergensprogrammen sedan uppförandekoden antogs. Den fann att 1998 års uppförandekod bidragit till att förfarandena fungerat
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väl, men att förbättringar likväl kunde göras.
Därför avgav kommittén ett nytt utlåtande
och uppdaterade uppförandekoden. Den uppdaterade koden godkändes av ekofinrådet vid
dess möte den 10 juli 2001. Det nya utlåtandet och den nya uppförandekoden uppdaterar
och reviderar sina föregångare i följande avseenden:

•

För det första skapar de större klarhet om
riktlinjernas roll i förhållande till stabilitetsoch tillväxtpakten. Särskilt betonas att programmen måste vara förenliga med riktlinjerna, som är det övergripande instrumentet för samordning av den ekonomiska
politiken.

•

För det andra lägger de grunden till en
högre grad av likabehandling mellan medlemsländerna. I fortsättningen blir stabilitets- och konvergensprogrammens innehåll och utformning mer standardiserade.
Medlemsländerna måste uppfylla vissa minimikrav på information som ekonomiska
och finansiella kommittén enats om och
som bifogats uppförandekoden. Så vitt möjligt skall alla medlemsländer använda
gemensamma antaganden om den externa
omgivningen. Slutligen skall stabilitets- och
konvergensprogrammen överlämnas både
tidigare och med en kortare tidsfrist än
förut. Detta skulle göra det möjligt för
ekofinrådet att granska alla stabilitets- och
konvergenprogram under högst två möten
i följd.

•

För det tredje beaktar de slutsatserna från
Europeiska rådets möten i Lissabon och
Stockholm ifråga om kvaliteten på de
offentliga finanserna och befolkningens
åldrande. Framöver skall sålunda stabilitets- och konvergensprogrammen redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra de offentliga finansernas kvalitet. De
måste också redogöra för de långsiktiga
budgetimplikationerna av befolkningens
åldrande och redovisa strategin för att
angripa detta problem.
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1.2

Reform av finansmarknaderna

Sedan euron infördes har stigande uppmärksamhet ägnats åt att undanröja återstående
hinder mot att en genuin inre marknad bildas
för finansiella tjänster, så att full fördel kan
dras av den gemensamma valutan. Vid sitt
Lissabonmöte i mars 2000 uppställde statsoch regeringscheferna det ambitiösa målet att
göra EU till världens mest konkurrenskraftiga
och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi.
För att uppnå detta mål efterlyste de åtgärder
för att påskynda förverkligandet av den inre
marknaden för finansiella tjänster. Under 2001
togs ytterligare viktiga steg i den riktningen.
Europeiska rådet begärde vid sitt Stockholmsmöte i synnerhet att handlingsplanen
avseende de finansiella tjänsterna skulle
genomföras snabbare och rådet godkände
också ”Lamfalussy-rapporten” om åtgärder
för att skynda på genomförandet av förordningar som krävs för att skapa en effektiv
europeisk värdepappersmarknad.

Handlingsplanen avseende finansiella
tjänsterna
Vid sitt möte i Stockholm begärde Europeiska
rådet att handlingsplanen avseende de finansiella tjänsterna skulle var fullt genomförd 2005
för att komma till rätta med de återstående
ofullkomligheterna på den europeiska
marknaden för finansiella tjänster. Mera politisk vikt lades sålunda bakom detta projekt
som igångsattes 1999.

lingsplanen hade 25 antagits sedan 1999 eller
var på väg att antas vid rapporttillfället. Under
2001 antog rådet och Europaparlamentet
rättsakter avseende Europabolag, penningtvätt och värdepappersfonder (UCITS). Av de
återstående 17 åtgärderna i handlingsplanen
var det bara sex för vilka förslag till rättsakt
från kommisssionen fortfarande fattades.
Dessa inkluderar revidering av kapitaltäckningsreglerna för banker och investmentbolag
samt av direktivet om investeringstjänster.
Ansvaret för att handlingsplanen genomförs
snabbt har sålunda nu främst övergått på
rådet och Europaparlamentet, vilka har att
anta den behövliga lagstiftningen på grundval
av förslag från Europeiska kommissionen.
I december 2001 nådde rådet enighet om fyra
förslag som rör distansförsäljning av finansiella tjänster, finansiella säkerheter, marknadsmissbruk och internationell redovisningsstandard (IAS). Emellertid påpekade
kommissionen i sin femte rapport om fortskridandet det faktum att det fortfarande
kvarstår betydande problem. Dessa gäller
framför allt frånvaron av påtagliga framsteg
med pensionsfondsdirektivet och det föreslagna direktivet om uppköpserbjudanden, vilket förkastades av parlamentet efter tolv års
förhandlande. Därför måste, trots vad som
hittills åstadkommits, mera resoluta åtgärder
vidtas för att handlingsplanen skall uppfyllas
inom den överenskomna tidsramen. I detta
syfte startade kommissionen en halvtidsgranskning i februari 2002.

Lamfalussy-rapporten
Handlingsplanen för de finansiella tjänsterna
(härefter ”handlingsplanen”) redogör för riktlinjer för de åtgärder som skall vidtas avseende de finansiella tjänsterna genom att identifiera de områden på vilka framsteg krävs och
genom att ge vägledning om hur åtgärderna
skall genomföras. De resultat som uppnås
granskas regelbundet av kommissionen med
bistånd av policygruppen för finansiella tjänster, vari även ECB är företrädd. I sin femte
rapport om hur handlingsplanen fortskrider,
som redovisades i december 2001, bedömde
kommissionen att betydande framsteg gjorts.
Av de 42 åtgärder som identifierats i hand-
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Genom att godkänna de åtgärder som föreslås i de vise männens rapport om regelverk
för de europeiska värdepappersmarknaderna
markerade Europeiska rådet vid sitt Stockholmsmöte också vilken betydelse det fäster
vid att en genuint integrerad värdepappersmarknad åstadkommes snabbt (fullbordande
förutsett till 2003). Kommittén med vise män,
med Lamfalussy som ordförande, bildades i
juli 2000 för att undersöka hur man på ett
effektivare sätt skulle kunna få till stånd regelverk som behövs för att skapa en effektivare
värdepappersmarknad i EU. ”Lamfalussy-rapp-
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porten”, som publicerades i februari 2001
efter ett omfattande konsultationsförfarande
till vilket även ECB lämnade bidrag, föreslog
en ansats i fyra plan för att anta regelverk för
värdepappersmarknaderna och för att bevaka
att dessa genomförs korrekt. Rapporten föreslog vidare att två nya kommittéer upprättas,
nämligen den europeiska värdepapperskommittén (ESC) med både reglerande och
rådgivande funktioner och den rådgivande
kommittén med europeiska värdepappersreglerare (CESR). Mot denna bakgrund är fyraplansansatsen för att bevaka och genomföra
regelverket avseende värdepappersmarknaderna utformad på följande vis. På det första
planet skall de grundläggande principerna för
respektive lagstiftning fastställas genom ramdirektiv och förordningar, varvid ESC skall
bistå kommissionen med att utarbeta dess
förslag. På det andra planet kommer kommissionen att anta rättsakter för genomförandet
med hjälp av ESC under ett särskilt kommittologiförfarande. I detta sammanhang kommer
CESR att bistå kommissionen med teknisk
rådgivning i samband med att dess förslag
utarbetas. Det tredje planet skall säkerställa
att gemenskapens rättsakter tolkas på ett
effektivt och enhetligt sätt. CESR skall sköta
denna uppgift. På det fjärde planet, slutligen,
skall kommissionen övervaka att medlemsländerna iakttar gemenskapsrätten.
Sedan Lamfalussy-rapporten som nämnts ovan
godkänts av Europeiska rådet i Stockholm har
de två kommittéerna upprättats. ESC består
av företrädare för medlemsländernas finansdepartement och ordförandeskapet innehas
av kommissionen. CESR, som arbetar som ett
från kommissionen oberoende organ, sammanför cheferna för de nationella myndigheter som är behöriga ifråga om reglering och
tillsyn av värdepappersmarknaderna. I september 2001 övertog det verksamheten och
sekretariatet från det informella Forum
för europeiska värdepapperskommissioner
(FESCO). ECB deltar som observtör vid ESC:s
möten och kan bli inbjuden av CESR till dess
möten ”då detta är relevant”, som förutses i
kommitténs stadgar.
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Kommissionen har redan lagt fram förslag till
två nya direktiv, om prospekt och marknadsmissbruk,3 vilka förutses antas och genomföras i överensstämmelse med de nya reglerna.
Med stöd av av artikel 105.4 i fördraget avgav
ECB sina utlåtanden över de två förslagen den
18 respektive den 22 november 2001. I sitt
yttrande över direktivförslaget om börsprospekt välkomnade ECB förslaget som ett
effektivt sätt att främja integrationen av de
europeiska finansiella marknaderna. Det föreslagna direktivet kommer att göra det lättare
att erhålla finansiering inom EU och undanröja de nuvarande hindren för att ge ut värdepapper över gränserna. ECB noterade
emellertid att en hög informationsnivå måste
vägas mot vad ett effektivt emissionsförfarande kräver; kostnaderna bör stå i proportion till det emitterande företagets storlek
och beakta vilken typ av värdepapper som
berörs. I sitt yttrande över förslaget till direktiv om marknadsmissbruk välkomnade ECB
förslaget som ett bidrag till att sunda och
sammanhängande standarder fastställs, vilka
borde ytterligare främja de europeiska finansmarknadernas integritet, stärka placerarnas
förtroende och säkerställa att marknaderna
fungerar smidigt.
Den 5 februari 2002 nådde kommissionen och
Europaparlamentet en överenskommelse som
löste några av de kvarstående institutionella
frågorna i samband med Lamfalussy-rapporten, särskilt när det gäller Europaparlamentets roll i lagstiftningsförfarandet. Denna
överenskommelse undanröjde det sista hindret mot tillämpningen av Lamfalussy-kommitténs metodik avseende den förestående
lagstiftningen om finansmarknaderna, som
torde inledas med de ovannämnda direktiven
om prospekt och marknadsmissbruk.

3

Kommissionens förslag till direktiv från Europaparlamentet och
rådet (i) rörande prospekt som skall publiceras när värdepapper
erbjuds till allmänheten eller godkänns för handel och (ii) rörande
insiderhandel och manipulation av marknader (marknadsmissbruk).
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2

Multilaterala frågor

Eurosystemet fortsatte under 2001 att delta i
den verksamhet som de internationella organisationerna och andra fora bedriver på de
monetära, finansiella och ekonomiska områdena. De praktiska arrangemangen för ECB:s
internationella representation och samarbete,
vilka beskrivits i årsrapporten för 1999, förblev i stort sett oförändrade. Arbetsrelationerna med flera internationella organisationer och fora fördjupades. Särskilt kan noteras
att IMF slutförde en rapport om efterlevnad
av standarder och koder (Report on the
Observance of Standards and Codes, ROSC)
avseende euroområdet och att OECD utarbetade sin första ekonomiska översikt över
euroområdet (Economic Survey of the Euro
Area) (se avsnitt 2.2). De finansiella förbindelserna med IMF stärktes genom att ett särskilt arrangemang om försäljning och köp av
särskilda dragningsrätter (SDR) ingicks den 18
april 2001 mellan IMF och ECB. Detta arrangemang gör att IMF kan initiera transaktioner
mellan ECB och övriga innehavare av SDR, vilket bidrar till att Valutafondens SDR-konto
kan förvaltas väl.

2.1 Multilateral och bilateral
övervakning av makroekonomisk
politik
Eurosystemet deltar i regelbundna ömsesidiga
granskningar (multilateral övervakning) och
konsultationer med internationella organisationer (bilateral övervakning) avseende den
monetära, finansiella och ekonomiska utvecklingen och politiken, eftersom dessa granskningar stärker dess förmåga att analysera
effekterna av utvecklingen i omvärlden på
euroområdets variabler. Dessa förfaranden
innebär inte att den gemensamma penningpolitiken ex ante samordnas med den politik
som förs av länder utanför euroområdet.
Sådan internationell samordning, som går
utöver regelbundet utbyte av information och
synpunkter mellan tunga beslutsfattare, skulle
vara oförenlig med Eurosystemets uppdrag –
som är att upprätthålla prisstabilitet – och
med dess oberoende.
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Multilateral övervakning
ECB har deltagit i utbytet av information och
synpunkter med andra ekonomisk-politiska
beslutsfattare i multilaterala organisationer
och fora. Regelbundna möten om den monetära, finansiella och ekonomiska utvecklingen i
de viktigaste ekonomierna bidrog bland annat
till att tydliggöra synpunkter på den aktuella
politiken i euroområdet och på den externa
utvecklingens inverkan på euroområdets ekonomi. Några av dessa möten förbereddes på
EU-nivån, bland annat av EFC.
Under 2001 gav flera internationella möten
tillfälle till sådana multilaterala meningsutbyten. ECB:s ordförande och ordförandeskapet i
EU har tillsammans företrätt euroområdet
när G7-mötena med finansministrar och centralbankschefer ägnat sig åt frågor om övervakning och växelkurser. ECB:s ordförande
har också deltagit i diskussionerna om det
ekonomiska läget i världen som hållits i ett
antal informella fora, såsom G10- och G20möten med ministrar och centralbankschefer.
ECB:s observatör har deltagit i de regelbundna granskningar som IMF:s direktion gör
av den globala ekonomiska och marknadsutvecklingen och i dess diskussion av rapporterna World Economic Outlook (maj, oktober
och december 2001).
Vidare har ECB deltagit i OECD:s ekonomiskpolitiska kommitté (EPC). EPC diskuterade de
kortfristiga globala utsikterna och de mera
omedelbara ekonomisk-politiska kraven och
bidrog därmed till utarbetandet av OECD:s
rapport Economic Outlook (juni och november 2001). Därtill har EPC granskat den ekonomiska politik som syftar till att främja tillväxt och diskuterat policyimplikationerna av
trenderna i sparande och investeringar. ECB
har också deltagit i möten med EPC:s underkommittéer och arbetsgrupper.
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Bilateral övervakning
ECB har bidragit till den bilaterala granskningen av den monetära, finansiella och ekonomiska politiken tillsammans med IMF och
OECD. Under 2001 utarbetade fondtjänstemännen två artikel IV-rapporter om euroområdets penningpolitik och växelkurspolitik
som kompletterade de nationella konsultationerna om annan politik, särskilt på de finanspolitiska och strukturella områdena. Den första rapporten tillställdes IMF:s direktion för
information och publicerades i april 2001.
Den andra rapporten diskuterades av IMF:s
direktion och publicerades i november 2001,
tillsammans med information till allmänheten
som sammanfattade fonddirektionens bedömningar.4 Exekutivdirektörerna noterade att
euroområdets ekonomiska aktivitet stått emot
den synkroniserade globala konjunkturavmattningen sämre än väntat, men att makroekonomiska fundamenta förblev sunda i frånvaro av mer betydande obalanser. Beträffande
penningpolitiken noterade de att riskerna för
prisstabiliteten var på tillbakagång och att
ECB gjort rätt i att neutralisera en betydande
del av den penningpolitiska åtstramning som
den företog under 2000. De uttryckte uppskattning över ECB:s snabba insatser, i samklang
med Federal Reserve och andra centralbanker, för att värna förtroendet och för att tillföra banksystemet tillräckligt med likviditet
efter händelserna den 11 september. Stabilitets- och tillväxtpaktens medelfristiga inriktning välkomnades som bidrag till att upprätthålla förtroendet för en sund finanspolitik.
För att höja euroområdets tillväxtpotential
rekommenderades ytterligare strukturreformer, särskilt på arbetsmarknaden. Dessutom
publicerade IMF i november 2001 bakgrundsdokument, utarbetade av fondens egna tjänstemän, om relevanta frågor som rör euroområdet, såsom den första pelaren i ECB:s
penningpolitiska strategi, externa chockers
inverkan på inflationen i euroområdet, eurons
växelkurs och beräkningarna av den potentiella produktionen.
I samband med artikel IV-konsultationerna
utarbetade IMF också en rapport om efterlevnaden av standarder och koder (Report on
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Observance of Standards and Codes) avseende euroområdet (se ruta 9).
I april 2001 publicerade OECD sin första
ekonomiska översikt av euroområdet (Economic Survey of the Euro Area), vilken byggde
bland annat på resultatet av ett sekretariatsbesök vid ECB. För slutförandet av rapporten
svarade OECD:s kommitté för granskning av
ekonomi och utveckling (EDRC) i vilken ordförandeskapet i eurogruppen, kommissionen
och ECB tillsammans företrädde Europeiska
gemenskapen. I rapporten noterades att
utvecklingen i omvärlden hade skapat oro
över de makroekonomiska utsikterna för
euroområdet, även om detta var i bättre läge
att kunna stå emot sådana negativa externa
chocker än de länder som ingår i området var
i det förflutna. Ifråga om penningpolitiken
granskades de monetära förhållandena, vilka i
rapporten bedömdes ha varit relativt lätta,
och granskades olika aspekter av den penningpolitiska ramen, inklusive publiceringen av
de makroekonomiska framtidsbedömningar
som görs av Eurosystemets interna experter.

2.2 Bevakning av utvecklingen på de
globala finansmarknaderna
Stabiliteten på de globala
finansmarknaderna
Enligt fördraget måste Eurosystemet bidra till
att de behöriga myndigheterna kan föra sin
politik avseende tillsyn av kreditinstitut och
stabiliteten i det finansiella systemet på ett
smidigt sätt. Därför har ECB fortsatt att ägna
särskild uppmärksamhet åt det arbete som
bedrivs inom de internationella finansiella
institutioner och fora som behandlar utvecklingen på de globala finansmarknaderna. ECB
har deltagit i stabilitetforumets (Financial Stability Forum, FSF) regelbundna bevakning av
marknadsutvecklingen som siktar till att
inhämta uppfattningar om de inhemska och
internationella finansiella systemens sårbarhet. Därtill har ECB medverkat i kommittén
för globala finansiella system (Committee on
4

Se IMF:s webbplats, www.imf.org.
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Ruta 9

Rapport avseende euroområdet om iakttagelsen av standarder och koder
IMF har på ECB:s begäran utarbetat en rapport (Report on Observance of Standards and Codes; härefter ”rapporten”) om utvalda koder och grundprinciper avseende euroområdet (november 2001). Deltagandet i rapportarbetet avspeglade förhållandet att ECB och Eurosystemet förbundit sig att uppfylla internationella standarder
och koder samt att stödja de internationella finansiella institutionernas ansträngningar att främja anammande av
bästa praxis. Det skall också ses som ett komplement till de rapporter eller program (”Financial Sector Assessment Programmes”) som utarbetats för enskilda medlemsländer.
I rapporten värderas hur öppet överinseendet av penningpolitiken och betalningssystemen är, på grundval av
IMF:s uppförandekod (”Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial Policies”) och
även hur väl euroområdets två huvudsakliga betalningssystem, Target och Eurol, uppfyller huvudprinciperna
(”Core Principles for Systemically Important Payments Systems”). Fondtjänstemännen fann att Eurosystemet
lyckats att i mycket hög grad uppfylla principerna om transparens som gäller för överinseendet av penningpolitik och betalningssystem. Det befanns att ECB tillämpade ett omfattande program för publicering och public
relations och att den lämnar utförlig information om sin policy, sina förfaranden och sin praxis. Fondens tjänstemän ansåg att i synnerhet månadsrapporten och andra regelbundna offentliga uttalanden som görs i samband
med policybeslut förmedlar information om penningpolitikens inriktning till allmänheten i rätt tid på ett öppet
sätt. De menade emellertid att förbättringar kunde göras på några områden. För att uppfylla kraven i IMF:s statistikstandard (Special Data Dissemination Standard) avseende kalendrar som anger kommande publiceringsdagar för monetär statistik rekommenderades särskilt att dessa kalendrar utsträcks med en månad. ECB har
iakttagit denna rekommendation alltsedan september 2001. Vidare framhöll IMF-tjänstemännen att det vore
värdefullt om ytterligare klargöranden kunde ges om hur ansvaret för växelkurspolitiken är fördelat. Slutligen
rekommenderade IMF vissa förbättringar när det gäller att utåt redovisa hur vissa funktioner utförs vid de nationella centralbankerna.
Beträffande betalningssystemen var rapportens slutsats att Euro 1 till fullo iakttar alla ”Core Principles”.
Target bedömdes vara nästan helt i linje med ”Core Principles” och ansågs vara effektivt i sin förmedling av
pengar över hela EU, varigenom systemet bidrar till att penningpolitiken genomförs friktionsfritt inom euroområdet. Likväl identifierade fondtjänstemännen utrymme för vissa förbättringar i den operativa tillförlitligheten,
riskbedömningen, konsultationsförfarandena, effektiviteten och styrningen (se avsnitt 2 i kapitel VII).

the Global Financial System, CGFS) som har
till uppgift att identifiera möjliga källor till sårbarhet och att bedöma förändringar i finansmarknadernas operativa infrastruktur. Inom
OECD har ECB fortsatt att delta i finansmarknadskommitténs (CMF) granskningar av
de globala finansiella marknaderna. IMF granskade utvecklingen på finansmarknaderna i sin
rapport ”International Capital Market
Report” (augusti 2001). Under utarbetandet
av denna rapport besökte en IMF-delegation
ECB för att diskutera den senaste utvecklingen på de europeiska finansiella marknaderna, med särskild inriktning på den finansiella integrationen och på den policy som förs
för att säkerställa finansiell stabilitet.
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Särskilda initiativ för att stärka den finansiella stabiliteten
Ett antal internationella organisationer och
fora vari ECB deltar har studerat specifika
ämnen som rör frågan hur de internationella
finansmarknaderna fungerar. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt initiativen att få
bukt med penningtvätt och åt åtgärder för att
bekämpa finansieringen av terroristverksamhet, i synnerhet efter händelserna den 11 september 2001.
ECB har deltagit i flera kommittéer som verkar under G10-ländernas centralbankschefer.
Baselkommittén för banktillsyn fortsatte att
arbeta på en djupgående revidering av kapitaltäckningsreglerna (revideringarna redovisas
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mera detaljerat i kapitel VIII). CGFS har analyserat finansieringen av ”den nya ekonomin”,
granskat likviditetsförhållandena och studerat
de senaste tendenserna på de större marknaderna för fastförräntade värdepapper. Ställföreträdarna i G10 utarbetar två studier: en
avser de finansiella marknadernas rättsliga
underbyggnad och syftar till att stärka
marknadernas motståndskraft mot finansiell
oro, en annan avser de mikroekonomiska
bestämningsfaktorerna bakom tillgångsprisernas utveckling. ECB var även engagerad i arbetet både i betalningssystemkommittén (CPSS),
under ordförandeskap av en medlem i IMF:s
direktion, och i guld- och valutakommittén.
FSF granskade framstegen med att genomföra
dess rekommendationer från 2000 om åtgärder mot potentiell oro över högt belånade
institutioner. Det noterades att hanteringen
av motpartsrisker liksom tillsynen på basis av
regelsystemet blivit bättre och detsamma gäller högbelånade institutioners spridning av
information till kreditgivarna. Vidare har FSF
granskat de åtgärder som hittills vidtagits för
att bemöta oro över offshore-finansiella centra, och uppmuntrat dessa centra att förbättra sin praxis ifråga om tillsyn och samarbete,
bland annat genom att delta i det värderingsprogram som IMF satt igång. Slutligen har FSF
slutfört sitt projekt avseende internationell
vägledning om arrangemang för inlåningsförsäkring.

2.3 Det internationella finansiella
systemets uppbyggnad
Eurosystemet har bidragit till det fortsatta
arbetet på åtgärder för att förbättra det globala monetära och finansiella systemets stabilitet. Dessa bidrag lämnades antingen genom
direkt deltagande i berörda internationella
institutioner och fora eller genom arbete på
europeisk nivå, i synnerhet i EFC. I detta
sammanhang har Eurosystemet ingående
bevakat erfarenheterna i specifika regioner
och länder.
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Den inhemska ekonomiska politikens
sundhet
Särskild uppmärksamhet ägnades åt de inhemska finansiella systemens sundhet och genomförandet av standarder och koder. IMF och
Världsbanken har fortsatt genomföra sina
gemensamma program Financial Sector
Assessment Programmes (FSAP), varigenom
den finansiella sektorn i Valutafondens
enskilda medlemsländer bedöms och potentiell sårbarhet identifieras.Vidare har IMF bevakat i vad mån internationella standarder och
koder iakttas genom att utarbeta en rapport
om efterlevnaden av standarder och koder
(”Reports on Observance of Standards and
Codes”) för ett antal av sina medlemsländer.
Inom ramen för en överenskommelse med
IMF har ECB ställt teknisk expertis till förfogande för de besök som ovannämnda program och rapporter aktualiserade under
2001.
En sund politik sträcker sig utöver det traditionella makroekonomiska planet och innefattar bland annat en sansad förvaltning av
valutareserver, en varsamt genomförd liberalisering av kapitalrörelser och en ändamålsenlig
växelkurspolitik. IMF har dragit upp riktlinjer
för valutareservförvaltning (september 2001)
vilka inte har karaktär av bindande principer.
Snarare har de utformats för att bistå dem
som förvaltar valutareserver med att stärka
deras policyarrangemang, för att öka respektive lands förmåga att motstå chocker som
drabbar finansmarknaderna. Med utnyttjande
av sin egen erfarenhet av valutareservförvaltning har Eurosystemet aktivt bidragit till att
utveckla riktlinjerna.
Internationella organisationer och fora har
också ägnat särskild uppmärksamhet åt en
ordnad liberalisering av kapitalrörelserna.
Eurosystemet tror att kapitalliberalisering i
grunden är gynnsam, förutsatt att den är varsamt utformad och att ordningsföljden beaktar vikten av att en robust finansiell sektor
utvecklas. Särskilt gäller att liberaliseringen
bör börja med de mest stabila delarna av kapitalflödena, det vill säga långfristiga kapitalrörelser som utländska direkta investeringar.
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Vidare bör de inhemska finansiella systemen
vara tillräckligt starka innan restriktionerna
på kapitalflödena upphävs fullständigt. Eurosystemet betonar även att för vissa länder kan
regional integration ge stimulans till att öppna
för friare kapitalrörelser.
När det gäller valet av en ändamålsenlig växelkursregim har Eurosystemet betonat att syftet med varje växelkursregim är att främja
goda ekonomiska och finansiella resultat
genom att bidra till prisstabilitet och ordnade
internationella handelsförbindelser och finansiella relationer. Med hänsyn till att ekonomier skiljer sig åt markant kan ingen växelkursregim passa alla länder, och inte heller ett
land för alltid. Eftersom det finns ett interaktivt samband mellan växelkurspolitik och
övriga delar av ett lands ekonomisk-politiska
system bör de berörda beslutsfattarna säkerställa att växelkurspolitiken och de underliggande förhållandena, särskilt ifråga om graden av kapitalliberalisering, förblir inbördes
förenliga över tiden. Detta interaktiva samband innebär också att alla växelkursregimer
kan beröras av förändring, beroende på skiftande inhemska och externa förhållanden.
När det gäller sistnämnda aspekt behöver särskild uppmärksamhet riktas mot närmare
regionala kopplingar mellan länder ifråga om
handel och finanser vilka kan – förutsatt att
vissa villkor uppfylls – påverka valet av växelkursregim, dess hållbarhet samt behovet att
ändra regim och hur smidigt det kan ske.

Regionalt samarbete
Den internationella övervakningen fokuserar
alltmer på regional utveckling och på regionala problem, som valet av en växelkursregim
i ett regionalt sammanhang och utforskandet
av möjliga former av penningpolitiskt samarbete på regional nivå. I detta sammanhang har
ECB ingående granskat regionala integrationsprocesser utanför euroområdet, varvid fokus
lagts på frågor som växelkursregim, liberalisering av kapitalrörelser och finansiellt samarbete (till exempel ”Chiang Mai-initiativet”
inom ASEAN+3-gruppen). ECB tar också aktiv
del i flera samarbetsinitiativ med Asien och
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Latinamerika. ECB:s vice ordförande har därtill deltagit i det tredje finansministermötet
Asien-Europa i januari 2001 i den japanska
staden Kobe. Vid detta möte nåddes bland
annat en överenskommelse om att främja
forskningssamarbete mellan Asien och Europa
genom att starta ett gemensamt forskningsprojekt, det så kallade Kobeprojektet. ECB
bidrar aktivt till detta projekt genom att förbereda ett seminarium om regional ekonomiskt, finansiellt och monetärt samarbete
”Regional economic, financial and monetary
co-operation: the European and Asian experiences”, för vilket ECB skall stå värd under
2002. ECB har även stärkt sina förbindelser
med latinamerikanska länder, främst genom
att i samarbete med Banco de España förbereda ett seminarium i Eurosystemets regi om
regional integration, som också skall hållas
under 2002.

Hantering av finansiella kriser
När det gäller krishantering har ECB bidragit
till arbetet som bedrivs internationellt, bland
annat via EFC. Dessa bidrag grundades till
stor del på den kontinuerliga bevakningen och
värderingen av både internationella finansieringsinsatser och anpassningspaket samt den
privata sektorns engagemang i från systemsynpunkt viktiga framväxande marknadsekonomier som Argentina och Turkiet.
Av särskild betydelse är det fortsatta arbetet
med att få med den privata sektorn i de
ansträngningar att förebygga finansiella kriser
som görs av IMF, G7 och andra internationella
organisationer. I sina bidrag till detta arbete
har Eurosystemet betonat behovet av tydliga
regler som anger den privata respektive den
offentliga sektorns ansvar vid lösningen av kriserna.Ytterligare arbete behövs för att bättre
definiera de officiella och privata finansieringsinsatsernas respektive roll och för att utveckla
förfaranden för att genomföra insatserna
effektivt. I detta hänseende har Eurosystemet
varit med om att utveckla och enas om principer som skall styra den privata sektorns medverkan och fortsätter att delta i värderingen av
hur sådana principer omsätts i praktiken.
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Eurosystemet har också intresserat sig för
IMF:s allmänna granskning av den konditionalitet som är förenad med finansieringsinsatserna. De grundläggande syftena med granskningen var att göra konditionaliteten, utan att
försvaga den, mer effektiv, verkningsfull och
fokuserad. IMF har bestämt att villkoren bör
fokusera på policyreformer som är avgörande
för att hjälpa länderna att angripa sina betalningsbalansproblem. Däremot borde strukturella åtgärder som är befogade, men inte av
avgörande betydelse, ges lägre prioritet. En
mera fokuserad konditionalitet kräver också
att samarbetet mellan IMF och Världsbanken
förstärks.

2.4 Eurons internationella roll
Den internationella rollen för euron – världens näst mest använda valuta – bestäms
huvudsakligen av marknaden. Ökande liberalisering och globalisering av finansiella marknader begränsar kraftigt varje direkt inflytande
som de ekonomisk-politiska beslutsfattarna
kan utöva på valutans användning. Eurosystemet driver därför inte internationaliseringen
av euron som ett självständigt policymål. Indirekt kan emellertid utvecklingen påverkas av
europeiska myndigheters policy, eftersom
marknadsdeltagarna beaktar denna när de väljer i vilken valuta de uttrycker sina skulder,
fördelar sina portföljer eller fakturerar sin
export. En stabilitetsinriktad ekonomisk och
monetär politik samt ansträngningar att
främja en effektiv och helt integrerad finansiell marknad för tillgångar och skulder i euro
gör sannolikt, om den blir framgångsrik, euron
mer attraktiv för internationella låntagare och
placerare. Därigenom skulle valutans roll som
värdebevarare öka.
Om den internationella användningen av
euron föreligger än så länge följande fakta:
Beträffande euron som finansieringsvaluta
noteras att eurodenominerade penningmarknadsinstrument ökade sin andel av de
internationella bruttoemissionerna påtagligt
mellan första kvartalet 1999 och andra kvartalet 2001, framför allt genom att upprättandet av en integrerad penningmarknad i euro
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ökade likviditeten. Under perioden 19941998 svarade valutorna som avlösts av euron
för i genomsnitt 8,5 % av emissionerna på
penningmarknaden från hemmahörande utanför euroområdet (amerikanska dollar 77 %
och japanska yen 4,5 %) medan eurons andel
under perioden från början av 1999 till slutet
av juni 2001 i genomsnitt var 24 % (dollar 60 %
och yen 3 %). En liknande ökning skedde för
utgivningen av internationella obligationer i
euro. De valutor som uppgått i euron svarade
i genomsnitt under perioden 1994-1998 för
18 % av de obligationer som utgavs av hemmmahörande utanför euroområdet (dollar 42 %
och yen 25 %). Mellan början av 1999 och slutet av juni 2001 steg eurons andel
av den internationella obligationsutgivningen
betydligt, till 31 % (dollar 36 % och yen 18 %).
Beträffande euron som placeringsvaluta noteras att de euro-denominerade skuldförbindelserna beräknas ha svarat för 28 % av de
större globala tillgångsförvaltarnas portföljer i
slutet av september 2001 (amerikanska dollar
49 % och japanska yen 16 %). Samtidigt svarade innehaven av aktier och andra ägarandelar för 25 % (Förenta staterna 50 % och Japan
10 %).
Vad gäller användningen av euron som transaktionsvaluta på valutamarknaderna visar BIS
senaste översikt ”Triennial Survey” att euron
i april fanns med på ena sidan i 38 % av valutatransaktionerna ”netto-netto” 5 (dollar 90 %
och yen 23 %). Även om euron globalt inte
spelar en roll som kan jämföras med dollarns
har euron på den regionala nivån ärvt en roll
från de valutor den avlöst (främst D-marken),
särskilt i Östeuropa.
När det slutligen gäller den officiella användningen av euron har mer än 50 länder utanför
euroområdet för närvarande en växelkursregim med ett externt ankare vari euron spelar
en roll. Som reservvaluta svarade euron i slu-

5

Eftersom två valutor ingår i varje transaktion, blir summan av de
enskilda valutornas procentuella andelar 200 % i stället för
100 %. Siffrorna hänför sig till inrapporterad omsättning ”nettonetto”, det vill säga de är korrigerade för både lokal och gränsöverskridande dubbelräkning.
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tet av 2000 för 12,7 % av världens totala innehav av utländska reservtillgångar, jämfört med
68,2 % för den amerikanska dollarn och 5,3 %
för den japanska yenen. Denna nivå är jämförbar med den som före eurons införande nåddes av de valutor som uppgick däri (främst
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D-mark, franska francs och nederländska gulden), vilket innebär att det inte varit någon
förskjutning av reservinnehaven bort från
dollarn. Den officiella användningen av amerikanska dollar och euro tenderar att skilja sig
betydligt mellan de geografiska regionerna.

Bilaterala frågor

Under 2001 fortsatte Eurosystemet att fördjupa sina arbetsrelationer med centralbanker
utanför Europeiska unionen. Särskilt har det
ytterligare stärkt sin dialog med centralbankerna i kandidatländerna, både på teknisk nivå
och policynivå, vilket även innefattat att granska den ekonomiska och institutionella
utvecklingen i dessa länder.6 Parallellt härmed
har Eurosystemet även bidragit till den under
2001 inledda ”ekonomiska dialogen”, mellan
Europeiska unionen och kandidatländernas
regeringar. Dessutom har det deltagit i ett
betydande antal aktiviteter i samarbete med
kandidatländernas centralbanker varvid en
lång rad centralbanksfrågor behandlats. Slutligen har ECB fortsatt att utveckla arbetsrelationer med centralbanker i andra angränsande
länder och med viktigare framväxande
marknadsekonomier i Asien och Latinamerika.

3.1 Utvidgningsprocessen: några
centrala ekonomisk-politiska frågor
som Eurosystemet identifierat
Under 2001 sköt utvidgningsprocessen fart
ordentligt. Eurosystemet har analyserat centrala makroekonomiska frågor av betydelse
för denna process. Fem frågor förtjänade särskild uppmärksamhet, nämligen prisutvecklingen, strategierna för penning- och växelkurspolitiken, den reala konvergensen, bankoch finanssektorernas struktur och sätt att
fungera samt liberalisering av kapitalrörelserna. Dessutom enades Eurosystemet om
ett antal ställningstaganden i policyfrågor som
berörs av utvidgningsprocessen (se ruta 10).
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Prisutvecklingen
Under de allra senaste åren har flertalet kandidatländer gjort anmärkningsvärda framsteg
med att få ned inflationen, så att prisstegringstakten dämpades till i genomsnitt cirka
6 % i slutet av 2001 (exklusive Rumänien med
en inflationstakt över 30 %). Ofta har ”BalassaSamuelson-effekten”7 anförts som ett av de
viktigaste skälen till nuvarande inflationsskillnader gentemot euroområdet. En närmare
granskning visar emellertid att denna faktor
ensam inte förklarar att inflationsskillnader
består emellan kandidatländerna och euroländerna. Att minska inflationen ytterligare försvåras i själva verket av att faktorer i samband
med övergången till marknadsekonomi och
konvergeringen mot EU får inflationseffekter.
Bland dessa faktorer märks avveckling av prisregleringar och privatiseringar. Förutom övergångs- och konvergensrelaterade faktorer har
inflationsskillnaderna gentemot euroområdet
även orsakats av mer expansiv finans- och
lönepolitik i några länder.

6

7

De tolv länder som för närvarande förhandlar om EU-medlemskap är Bulgarien, Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen,
Rumänien, Slovakien, Slovenien,Tjeckien och Ungern.
Balassa-Samuelson-effekten uppkommer om produktiviteten
växer snabbare för varor som omsätts på den internationella
marknaden än för varor som omsätts på den inhemska marknaden, vilket medför att relativpriserna stiger för de sistnämnda. En
produktionsökning i sektorn som framställer varor som omsätts
på den internationella marknaden tenderar att driva upp lönerna
där, och eftersom arbetskraften antas kunna röra sig mellan sektorerna pressas därigenom lönerna upp inom sektorn som producerar varor för den inhemska marknaden. Eftersom sistnämnda ökning inte uppvägs av någon produktivitetsökning leder
den till förhöjda kostnader, och därigenom stigande priser, för
varor som omsätts på den inhemska marknaden.
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Penning- och växelkurspolitiska strategier
Betydande olikheter har de senaste åren
funnits mellan kandidatländernas penning- och
valutapolitiska strategier. De baltiska länderna
och Bulgarien har bevarat sina fasta valutakopplingar eller sina sedelfonder och Rumäniens valuta har fått fortsätta att flyta kontrollerat. Däremot har de centraleuropeiska
länderna gradvis rört sig mot mera flexibla
växelkursarrangemang. Detta har gjort det
möjligt för de sistnämnda att fokusera mer på
att bekämpa inhemsk inflation, delvis genom
nominell appreciering. Trots denna spridning
ifråga om växelkursregim har eurons betydelse som en huvudsaklig referensvaluta vid
fast koppling eller styrd flytande kurs stadigt
ökat under de senaste åren. Under 2001
meddelade Litauen att det den 2 februari
2002 skiftar sin valutas, litas, fasta koppling
från amerikanska dollar till euro. Vidare har
både Ungern och Cypern valt att skugga
ERM II med ett fluktuationsband på ±15 % och
att förankra växelkursförväntningarna redan
före anslutningen med sikte på deltagande
i ERM II, vilket är ett fördragsmässigt krav för
att slutligen få införa euron.

Real konvergens
Eftersom kandidatländernas tillväxt i reala
BNP beräknas ha varit i genomsnitt cirka
2,9 % 2001 (enligt IMF) förblir skillnaden i tillväxttakt gentemot euroområdet begränsad.
Samtidigt fortsätter gapet mellan kandidatländerna och euroområdet att vara stort ifråga
om genomsnittlig BNP per capita – det lättaste kvantifierbara måttet på real konvergens. År 2000 var faktiskt inkomstnivåerna i
kandidatländerna cirka 44 % av EU-genomsnittet beräknat utifrån köpkraftsparitet och
bara cirka 22 % beräknat utifrån löpande växelkurser. Stora skillnader råder mellan kandidatländerna, vilkas BNP per capita mätt med
köpkraftspariteten varierade mellan 24 % och
82 % av genomsnittet för EU, och i termer av
nominella växelkurser för 2000 mellan 7 %
och 63 %. Storleken på inkomstgapet, i kombination med de små skillnaderna i tillväxttakt,
tyder på den reala konvergeringen kommer
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att bli en mycket utdragen process som
sträcker sig långt bortom de tentativa tidpunkterna för EU-anslutning.

Bank- och finanssektorn
Kandidatländerna har gjort stora framsteg
under det senaste årtiondet med att etablera
välkapitaliserade och sunda banksektorer.
Banksektorerna har stärkts betydligt genom
privatisering i stor skala av statsägda banker
och en långtgående öppning för utländska placerare, vilka i genomsnitt nu äger mer än 60 %
av bankernas tillgångar i dessa länder. Detta
har tillfört banksektorn know-how och kapital samt lett till betydande vinster i effektivitet
och finansiell stabilitet. Den finansiella sektorn i kandidatländerna domineras av bankerna. Visserligen har finansieringen av den
offentliga sektorn på marknaden för skuldinstrument ökat avsevärt i betydelse i några
kandidatländer, med en påtaglig och stigande
andel inhemska och utländska icke-banker
bland placerarna. Likväl spelar aktie- och obligationsmarknaderna genomsnittligt sett ännu
bara en begränsad roll.Vidare ligger den finansiella intermedieringen fortfarande på en relativt låg nivå, med mycket lägre banktillgångar
och krediter i förhållande till BNP än i
euroområdet (i genomsnitt en fjärdedel
respektive en tredjedel). Därtill har ränteoch kreditkanalerna inom den penningpolitiska tranmissionsmekanismen förblivit förhållandevis svaga jämfört med växelkurskanalen.

Liberalisering av kapitalrörelserna
Som en del av acquis communautaire är alla
kandidatländer förpliktigade att nå fullständig
liberalisering av kapitalrörelserna den dag de
ansluter sig till EU, såvida inte övergångsperioder fastställs under förhandlingarna. Hittills
har bara få länder begärt övergångsarrangemang, och dessa rör främst områden av
begränsad betydelse för penningpolitiken (till
exempel fastighetsförvärv). Under 2001 gick
liberaliseringen av kapitalrörelserna framåt i
flera länder. Många kandidatländer har redan
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Ruta 10

Översikt av Eurosystemets huvudsakliga policypositioner rörande utvidgningen

•

Inflationsutveckling: Konvergenskriteriet avseende inflationen bör inte revideras för att beakta BalassaSamuelson-effekterna eller andra faktorer som påverkar prisutvecklingen i kandidatländerna, bland annat för
att säkerställa likabehandling med de nuvarande euroländerna. Även om alla länder behöver minimera prisstegringarna för att lägga grunden för makroekonomisk stabilitet och hållbar tillväxt, kunde ett uppfyllande
av Maastrichts inflationskriterium i nuvarande läge komma i konflikt med de strukturella förändringar som
följer med real konvergens.

•

Real och nominell konvergens: Real och nominell konvergens måste ses som komplement till varandra och
eftersträvas samtidigt. Real konvergens kan ge stöd åt den nominella konvergeringen, eftersom strukturreformer sannolikt stärker tillväxtpotentialen och marknadernas flexibilitet. Genom att ge en fixpunkt för inflationsförväntningarna kan på samma sätt den nominella konvergensen stödja den reala.

•

Penningpolitiska och växelkurspolitiska strategier: Under fasen före anslutningen föreskrivs ingen specifik växelkursstrategi, även om en ökande orientering mot euron skulle ligga i linje med fortsatt ekonomisk
och finansiell integration med euroområdet. Ett unilateralt antagande av euron som lagligt betalningsmedel
(”euroisering”) är emellertid oförenligt med EMU:s syfte och multilaterala ram. Efter anslutningen till EU
bör ERM II inte bara ses som ett ”väntrum” inför införandet av euron utan som en meningsfull policyram
inom vilken kandidatländernas ekonomier skall förberedas för valutaunionen och uppnå ytterligare real och
nominell konvergens. Eurobaserade sedelfonder kan komma att bedömas förenliga med ERM II, med förbehåll för en värdering från fall till fall.

•

Liberalisering av kapitalrörelserna: Betydande kapitalflöden och ofullständig omstrukturering av finanssektorerna innebär att takten och ordningsföljden vid fortsatt kapitalliberalisering måste stödjas av därmed
förenlig makroekonomisk politik och strukturpolitik. Allteftersom kandidatländerna närmar sig fullständigt
fria kapitalrörelser blir den främsta policyutmaningen att minska ländernas sårbarhet inför allt mer instabila
kapitalflöden genom att resolut fullfölja de strukturella reformerna i finans- och företagssektorerna och
stärka den finansiella tillsynen.

•

Den finansiella sektorns struktur och funktionssätt: Kandidatländerna måste genomföra lagstiftningen på
bank- och finansområdena som är del av ”acquis communautaire”. De behöver också ha tillgång till de funktioner som krävs för att de finansiella marknaderna och betalningssystemen skall kunna arbeta i överensstämmelse med euroområdets standarder. De måste också skapa mekanismer för riskkontroll och krishantering i banker och finansiella institutioner. I länder där banktillsynen inte inlemmats i centralbanken bör den
åtminstone vara nära kopplad till centralbanken.

•

Finanspolitiken: I upploppet mot EU-anslutning måste myndigheterna vara beredda att kunna hantera
högre offentliga utgifter och möjligen även lägre intäkter till följd av övergången till marknadsekonomi och
anslutningsprocessen utan att äventyra de framsteg som nåtts ifråga om budgetkonsolidering. Att ta steg tillbaka från de uppnådda budgetresultaten skulle motverka andra policymål, särskilt inflationsbekämpningen.

•

Acquis communautaire och centralbanksoberoendet: Att acquis communautaire genomförs effektivt är
inte bara en rättslig förutsättning för anslutning till EU utan det innebär också att kandidatländerna förvandlas till fullvärdiga marknadsekonomier, vilket borde underlätta deras inlemmande i EU och, i ett senare
skede, i euroområdet. I detta sammanhang bör säkerställas att det inte finns någon diskrepans mellan centralbankernas formella ställning enligt lagstiftningen och genomförandet av denna lagstiftning.

•

Tillgång på statistik: Kandidatländerna måste fullfölja sina ansträngningar att föra upp statistiksystemen till
rådande standard i EU, eftersom tillgång till tillförlitlig statistik som framkommer i god tid är avgörande för
att ändamålsenliga beslut kan fattas (och ytterst för värderingen av i vad mån Maastrichtkriterierna uppfylls).
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uppnått en hög grad av kapitalliberalisering.
I några länder omfattas emellertid kapitalrörelserna fortfarande av ett antal restriktioner,
vilka främst berör kortfristigt kapital. Vidare
kan många kandidatländer vara sårbara för
externa chocker på grund av stora bytesbalansunderskott och för att inflödena av
utländska direkta investeringar sannolikt går
ned i samband med att intäkterna från privatiseringar minskar.

3.2 Samarbete mellan Eurosystemet
och kandidatländernas
centralbanker
Eurosystemet intensifierade under 2001 sitt
regelbundna samarbete med kandidatländernas centralbanker. Totalt genomförde Eurosystemet 341 aktiviteter (jämfört med 296
under 2000) som berörde centralbanker från
alla kandidatländer. Samarbetsaktiviteterna
antog olika former, oftast praktikkurser, workshops, tekniskt bistånd, bilaterala besök på
expertnivå och konsultationer på hög nivå (se
diagram 29). Dessa aktiviteter gällde frågor
som betalningssystem, ekonomisk politik och
analys, rättsliga krav, finansiell tillsyn, sedlar,
statistik, ramarna för penningpolitiken och
för växelkurspolitiken samt informationsteknologi. Mer information om samarbetet
om särskilda frågor av betydelse för kandidatländernas centralbanker ges i andra kapitel av
denna årsrapport.
Det årliga Eurosystemseminariet om anslutningsprocessen – som sammanför Eurosystemet och centralbankscheferna i de tolv
kandidatländerna – utgör den högsta samarbetsnivån med kandidatländernas centralbanker. Efter Helsingfors 1999 och Wien 2000
ägde fjolårets seminarium rum i Berlin i
december och organiserades gemensamt av
ECB och Deutsche Bundesbank. Seminariet
fokuserade på den finansiella sektorns struktur och sätt att fungera i kandidatländerna,
effekten av kapitalliberalisering på deras växelkursstrategier och beståndsdelarna i en
framgångsrik process för att komma ikapp.

110

3.3 Eurosystemets medverkan i
den ekonomiska dialogen mellan EU
och kandidatländerna
Eurosystemet deltar i den ekonomiska dialogen mellan EU och kandidatländerna som
inleddes av EU i början av 2001. Dialogen är
inte bara en direkt del av förhandlingarna om
medlemskap i EU utan syftar även till att bistå
vid anslutningsprocessen genom ett meningsutbyte på djupet mellan EU:s institutioner och
kandidatländerna i frågor som rör makroekonomisk och finansiell stabilitet under den fas
som föregår anslutningen. Avsikten är också
att kandidatländerna skall bekanta sig med
EU:s förfaranden för ömsesidig övervakning
och policysamordning som de kommer att
omfattas av efter anslutningen till EU.
Inom ramen för den ekonomiska dialogen höll
EU, inklusive ECB och de nationella centralbankerna, fyra möten med kandidatländerna
under 2001.Två av mötena ägde rum på EFKnivån (i Stockholm den 27 juni och i Bryssel
den 27 november) och två på ministernivå
(i Malmö den 21 april och i Bryssel den
4 december). Syftet med den ekonomiska dialogen under 2001 var bland annat att diskutera kandidatländernas ekonomiska program
för perioden före anslutningen till EU.

3.4 Förbindelserna med andra länder
förstärks
ECB har även fortsatt att utveckla sina förbindelser med centralbankerna i de europeiska
länder som inte för närvarande förhandlar om
anslutning till EU och med centralbanker i viktiga framväxande marknadsekonomier i Asien
och Latinamerika. Ordföranden och andra
medlemmar av direktionen besökte ett antal
av dessa länder och tog emot delegationer
från deras centralbanker. Vidare har arbetsrelationer upprättats på lednings-/expertnivå
med ett antal centralbanker i dessa regioner.
Frågor som ofta diskuterats vid dessa möten
är det ekonomiska läget, växelkurspolitik och
eurons roll i ifrågavarande land.
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Diagram 29

Samarbete mellan Eurosystemet och centralbankerna i kandidatländerna 2001
Samarbetsformer

Samarbetsområden

(i procent av alla samarbetsaktiviteter)

(i procent av alla samarbetsaktiviteter*)

Konsultationer,
hög nivå
3%

Praktikkurser,
workshops
41%

Tillsyn
12%

Övrigt
7%
Besök på
expertnivå
24%

Tekniskt
bistånd
25%

Rättsliga
frågor
13%
Ekonomisk politik
och analys
18%
Betalningssystem
23%

Sedlar
10%
Statistik
9%
Penningpolitiska
ramen
9%
Valutapolitiska
ramen
6%

* Delarna summerar ej till 100 då endast huvudaktiviteter redovisas.

Bland de angränsande länderna har kontakter
med centralbankerna i länderna på Balkan,
Ryssland och Turkiet (ett kandidatland som
ännu inte förhandlar om inträde i EU) spelat
en viktig roll. I de intensiva bilaterala diskussionerna har införandet av eurosedlar och
euromynt haft en framträdande plats, mot
bakgrund av den utbredda cirkulationen i
dessa länder av nationella sedlar som utgivits
av euroländernas nationella centralbanker. På
Balkan har ECB deltagit i de aktiviteter som
organiserats av arbetsgruppen för ekonomisk
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uppbyggnad och utveckling (Working Table on
Economic Reconstruction, Development and
Co-operation) inom ramen för stabilitetspakten för sydöstra Europa. ECB har nära följt
den ekonomiska och finansiella utvecklingen i
Turkiet och har etablerat en mer regelbunden
policydialog med dess centralbank i samband
med att den turkiska centralbankschefen
avlade ett besök på ECB. ECB har också börjat förstärka förbindelserna med andra centralbanker i Medelhavsområdet.
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Tyskland: Makulering av nationella mynt i närheten av Frankfurt.

Kapitel VI

Ko n t a n t u t by t e o c h
p ro d u k t i o n av e u ro s e d l a r
o c h e u ro my n t

1

Bytet till eurosedlar och euromynt 2002

För att säkerställa en friktionsfri övergång till
eurosedlar och euromynt bildades en samordningskommitté för utbytet av sedlar och
mynt (”kommittén”) i mars 2001. Den bestod
av företrädare för ECB och en representant
från var och en av de nationella centralbankerna i de deltagande tolv medlemsländerna.
Kommissionen och Europol fick ställning som
observatörer vid kommitténs möten. På Eurosystemets behörighetsområde hade kommittén det övergripande ansvaret för att samordna införandet av eurosedlar och euromynt
för indragningen fram till slutet av februari
2002 av de nationella sedlar och mynt som
ersatts av euron. Den bevakade förberedelserna för att ge ut och växla över till eurosedlar och euromynt samt upprättade ett
arrangemang för att sprida information över
hela Eurosystemets område under perioderna
före och efter den 1 januari 2002.

1.1 Övergången inom euroområdet
ECB-rådet enades om vissa för euroområdet
gällande bestämmelser rörande kontantutbytet 2002 genom en riktlinje som fastställdes
den 10 januari 2001. Enligt dessa bestämmelser tilläts de nationella centralbankerna
förhandslagra sedlar och mynt hos kreditinstitut och i underdepåer hos yrkesmässiga målgrupper från och med den 1 september 2001.
Denna framförhållning med fyra månader
krävdes för att säkra att tillräckligt med eurosedlar och euromynt skulle finnas till hands
för att kunna cirkulera på bred bas från den 1
januari 2002. Framförhållningen medgav att
transporterna och logistiken kunde fungera
effektivt. I själva verket varierade omfattningen och tiden för förhandslagringen och
underdepåerna betydligt från land till land,
beroende på det nationella utbytesscenariot,
den nationella infrastrukturen (till exempel
centralbankens regionala kontorsnät och dess
roll i distributionen av sedlar och mynt samt
lagringsfaciliteterna i regionkontoren et cetera)
liksom storlek och geografi för landet i fråga.
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I elva länder försåg de nationella myndigheterna kreditinstituten med euromynt från
september 2001 eftersom deras volym gjorde
dem svårare att transportera än sedlar och
deras lägre värde innebar att risken för kreditinstituten var lägre än för sedlar. I ett land
startade förhandslagringen av mynt inte förrän i december 2001. Fem länder började förhandslagra sedlar i september 2001, medan
de återstående sju länderna uppsköt distributionen av sedlar till oktober, november eller
december 2001.
Alla tolv länderna försåg kreditinstitut och
detaljhandlare med både eurosedlar och euromynt före den 1 januari 2002. Dessutom förhandslagrade alla länder euromynt hos mynthanterande branscher så att dessa kunde
ladda sina maskiner och apparater med mynt
före dagen E. Totalt förhandslagrades eurosedlar till ett värde av 133 miljarder euro hos
kreditinstitut, vilket motsvarade cirka 50 % av
de utelöpande nationella sedlarna i slutet av
2001. Av mynten hade 37,5 miljarder, till ett
värde av 12,4 miljarder euro, förhandslagrats
vid slutet av 2001.Volymmässigt betydde detta
att cirka 80 % av sedlarna och över 97 % av de
behövliga mynten hade distribuerats till bankerna före den 1 januari 2002, vilket banade
väg för en smidig övergång. På det stora hela
taget byggdes även underdepåerna hos riktade målgrupper upp i linje med de ursprungliga prognoserna, till ett belopp som uppgick
till mellan 10 och 20 % av vad som totalt förhandslagrades.
Enligt ekofinrådets yttrande från november
1999 kunde den breda allmänheten förses
med euromynt från mitten av december 2001,
för att folk skulle kunna bekanta sig med dem
och för att minska detaljhandelns behov av
växelkassor i början av 2002. Alla länder i
euroområdet erbjöd allmänheten startpaket
och efterfrågan på dessa var stor. I ett antal
länder var efterfrågan så stor att bankerna
fick rätt att ställa i ordning egna startpaket
och till och med sälja från sina egna lager.Värdet på startpaketen varierade mellan 3,88
euro och 15,25 euro och svarade i flertalet
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fall mot någon nationell sedelvalör för att
underlätta växlingen. I ett land fick varje medborgare ett litet startpaket gratis. Distribution genom ett brett spektrum av kanaler
startade i tre länder den 14 december 2001
och i de övriga den 15 eller 17 december.
Sammanlagt förvärvade allmänheten mer än
150 miljoner startpaket med totalt över 4,2
miljarder mynt till ett värde av 1,6 miljarder
euro. Detta betyder att varje individ i genomsnitt hade 14 mynt i början av 2002.

länder där utbetalningarna från de sociala välfärdssystemen företrädesvis sker i kontanter
användes likaså de låga valörerna. Dessutom
betalade bankerna ofta ut sedlar i låga valörer
över disk. Detta medförde att sedlarna i låga
valörer (det vill säga 5, 10 och 20 euro) i början av 2002 svarade för 82,4 % av de utelöpande sedlarnas antal och för 43 % av deras
värde. Detta var betydligt högre än andelen
nationella sedlar i motsvarande valörer före
övergången.

Butiksinnehavare försågs därutöver med
startpaket för detaljhandlare, med ett värde
som varierade från 30,41 euro till 315 euro.

När det gällde att dra in de nationella mynten
uppmanade flertalet nationella myndigheter
allmänheten att deponera sina behållningar av
mynt hos bankerna före årsskiftet för att minska bankernas, detaljhandlarnas och värdetransportföretagens arbetsbelastning under perioden med parallell cirkulation. Dessutom
samlades mynt in genom ett antal välgörenhetsarrangemang som införts i några länder.
Samtidigt skedde ett betydande inflöde av
hamstrade nationella sedlar, särskilt i höga
valörer. Totalt minskade de utelöpande nationella sedlarna under årets lopp med 110 miljarder euro till 270 miljarder euro i slutet av
2001.

Eftersom flertalet sedlar sätts i omlopp via
sedelautomater var en snabb anpassning av
dessa maskiner centralt för utbytet. Totalt
måste mer än 200 000 sedelautomater i
bankkontor och på andra ställen (till exempel
i shoppingcentra) ställas om. Hur snabbt sedelautomaterna ställdes om varierade något från
land till land beroende på sådana faktorer som
omställningskapacitet samt apparaternas placering, antal och typ. Även ländernas hantering av sådana sedelautomater som inte ställts
om när eurosedlar och euromynt kom i
omlopp skilde sig något mellan euroländerna.
I sex länder togs de ur drift medan de i fyra
länder fortsatte att distribuera nationella sedlar. Fyra dagar efter införandet av eurosedlar
och euromynt gav praktiskt taget alla sedelautomater enbart ifrån sig euro. Detta medförde
att i genomsnitt 75 % av alla kontanta transaktioner efter första veckan skedde i euro och
denna andel var drygt 90 % efter andra
veckan. Naturligtvis varierade denna siffra
mellan länder och sektorer. Kvar står dock
att eurosedlarna och euromynten infördes
betydligt snabbare än som väntats från början.
För att göra övergången friktionsfri var det
också väsentligt att sätta eurosedlarna med
låga valörer (det vill säga 5, 10 och 20 euro) i
omlopp i stor skala i början av 2002. Detaljhandlarnas behov att hålla stora belopp i kontanter under de allra första dagarna av 2002
minskade därigenom betydligt. I alla euroländer spreds en, två eller tre av dessa sedelvalörer via sedelautomaterna i början av 2002. I
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Sammanfattningsvis var utbytet ett evenemang utan motstycke som direkt påverkade
livet för över 300 miljoner människor i de tolv
euroländerna. Det var nödvändigt att på ett
tidigt stadium nära ansluta finansinstituten,
värdetransportföretagen, säkerhetsstyrkorna,
detaljhandeln samt den sedel- och mynthanterande industrin till förberedelserna, eftersom
en smidig övergång på kort tid bara kunde
klaras genom en systematisk och samordnad
insats av alla ledande aktörer. Framgången
med kontantutbytet till eurosedlar och euromynt berodde emellertid ytterst inte bara på
samarbete mellan de yrkesmässigt direkt
inblandade parterna utan även på allmänhetens positiva attityd och snabba acceptans. I
efterhand kan sägas att införandet av eurosedlar och euromynt, med tanke på uppgiftens
storlek, blev mycket smidig och framgångsrik.
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1.2 Övergången utanför euroområdet
Ett betydande antal sedlar som utgivits av
euroländers nationella centralbanker cirkulerade utanför euroområdet, särskilt i kandidatländerna och andra angränsande länder. Det
beräknades till exempel i en studie avseende
mitten av 1990-talet att omkring 30-40 % av
de utelöpande D-marksedlarna utgjordes av
innehav utanför Tyskland, varav merparten
troligen i östra och sydöstra Europa (inklusive
Turkiet). Därför sparades inga ansträngningar
för att säkerställa ett smidigt kontantutbyte
också utanför euroområdet. Arrangemanget
för övergången utanför euroområdet vilade
på tre pelare:

•

•
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I överensstämmelse med ECB:s riktlinje av
den 10 januari 2001, som angav vissa regler
för kontantövergången 2002, fick banker
från den 1 december 2001 på strikta villkor
distribuera förhandslagrade eurosedlar till
sina filialer och huvudkontor som var
belägna utanför euroområdet. Dessutom
medgav riktlinjerna banker som fått förhandslagra att sedan vidaredistribuera sedlar till sina dotterbolag utanför euroområdet och även till andra banker med
registrerade huvudkontor eller andra kontor och filialer utanför euroområdet. Förhandslagring hos detaljhandlare tilläts
emellertid inte utanför euroområdet.
Genom en riktlinje den 13 september 2001
fastställde ECB-rådet vissa bestämmelser
om förhandslagring utanför euroområdet.
Dessa angav att förhandslagring på begäran, och på vissa villkor, kunde ske hos centralbanker och monetära myndigheter i
icke deltagande länder och andra länder
från den 1 december 2001. Alla operationella och praktiska arrangemang för sådan
förhandslagring ordnades bilateralt mellan
den berörda nationella centralbanken i
euroområdet och den andra centralbanken. Centralbanker utanför euroområdet
tilläts enligt vissa regler att från den 1
december 2001 vidaredistribuera sedlar till
kreditinstitut med registrerade huvudkontor eller andra kontor inom respektive
jurisdiktion.

•

ECB-rådet beslutade att kreditinstitut etablerade utanför euroområdet som verkar
på den globala marknaden för stora transaktioner med sedlar kunde få förhandslagra
eurosedlar genom sina nationella centralbankers försorg och sedan vidaredistribuera sådana till klientbanker utanför euroområdet från den 1 december 2001. De
detaljerade villkoren, vilka i princip var
desamma som gällde för utländska centralbanker, angavs likaså i ECB-riktlinjen av den
13 september 2001.

Introduktionen av eurosedlarna mottogs positivt även utanför euroområdet. Tjugusex centralbanker utanför euroområdet, främst i
Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet
och Afrika, förhandslagrade sedlar. Det totala
beloppet av eurosedlar som tillhandahölls
centralbanker och banker utanför euroområdet var ungefär 4,6 miljarder euro.

1.3 Utbyte av nationella sedlar vid
de nationella centralbankerna
Utbytbarheten mellan de nationella valutaenheterna mellan 1999 och 2002 regleras av
artikel 52 i ECBS:s stadga, som säkerställer
utbytet av sedlar som är uttryckta i euroländernas nationella valutor. I överensstämmelse
med ett beslut av ECB-rådet har varje deltagande nationell centralbank eller dess bemyndigade ombud sedan den 1 januari 1999 erbjudit sig att åtminstone vid en plats, utan
kostnad, växla sedlar utgivna i andra deltagande länder till den officiella omräkningskursen. ECB-rådet beslutade att förlänga det på
artikel 52 baserade arrangemanget till slutet
av mars 2002.
Mot denna bakgrund har cirka 500 av de
nationella centralbankernas i euroområdet
regionkontor deltagit i växlingen av andra
euroländers sedlar. Från praktisk synpunkt har
växlingen inom ramen för artikel 52 gått friktionsfritt i alla deltagande medlemsländer alltsedan 1999.
Dessutom kan de nationella centralbankerna
returnera andra deltagande länders nationella
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sedlar, utse ett ombud att utföra denna tjänst
på deras vägnar eller använda sig av befintliga
kommersiella kanaler för returnering av sedlar. Värdet av sedlar som returnerades under

2

detta arrangemang till respektive utgivningsland från 1999 till slutet av 2001 uppgick till
14,4 miljarder euro; antalet sedlar som returnerades var 293,4 miljoner.

Produktion av eurosedlar och euromynt

2.1 Produktion av sedlar inför
lanseringen
Varje centralbank ansvarade för att anskaffa
sedlar för att tillgodose de nationella behoven
inför lanseringen. De nationella centralbankernas uppskattningar av vilka volymer som
behövdes omprövades årligen, och senast mot
slutet av 2001, för att kunna beakta den faktiska efterfrågan under perioden med förhandslagring. I slutet av 2001 uppskattades
behovet till ungefär 15 miljarder sedlar, med
ett sammanlagt värde på cirka 633 miljarder
euro. Femton tryckerier deltog i framställningen av sedlarna.
Under hela året har produktionsutvecklingen
noggrant bevakats av ECB ifråga om såväl
kvantitet som kvalitet. Under denna period
togs även regelbundna stickprov på sedlarnas
utseende. ECB fortsatte att granska de kvalitetsstyrningssystem som används vid tryckerierna och bidrog därmed till att säkerställa en
jämn kvalitet. Tillverkarna av utrustning för
sedelhantering och försäljningsautomater,
vilka har ett särskilt intresse för eurosedlarnas kvalitet och likformighet, deltog i ett
omfattande testprogram för att få hjälp med
att anpassa sina sensorer och maskiner i tid
inför lanseringen.

2.2 Produktion av ett strategiskt
sedellager
Ett gemensamt strategiskt lager med eurosedlar upprättades som en del av ECB:s riskhantering inför lanseringen av euron. De
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risker som skulle täckas inkluderade brister i
produktionens kvantitet eller kvalitet på
grund av oförutsedda omständigheter och en
högre efterfrågan än väntat på några eurovalörer. Cirka 10 % utöver introduktionsvolymen på 15 miljarder sedlar producerades för
det strategiska lagret. ECB svarade för att
anskaffa dessa sedlar, vilka produceras inom
samma snäva toleranser som övriga eurosedlar.
En del av sedlarna från detta lager användes
för att möta ökade behov i affärsbankerna
under förhandslagringen, vilket bidrog till att
introduktionen kunde fortgå smidigt.

2.3 Stöd för produktion av euromynt
Medlemsstaterna ansvarar för produktionen
av euromynt. Enligt de nationella uppskattningarna behövdes totalt mer än 51 miljarder
mynt till ett värde av cirka 16 miljarder euro
inför lanseringen. Produktionen berörde sexton myntverk i tolv länder.
ECB fungerade som en oberoende bedömare
av euromyntens kvalitet och bistod med att
genomföra och upprätthålla ett enhetligt
system för kvalitetsstyrning vid alla myntverk.
Varje myntverks prestanda kontrollerades
genom regelbundna kvalitetsrevisioner. Myntkvaliteten värderades på basis av både månatliga kvalitetsrapporter från myntverken och
genom ECB:s egna mätningar av referensmynt. De beslutande organen blev regelbundet uppdaterade om kvaliteten på euromynten.
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Förfalskningsskydd för eurosedlar och euromynt

3.1 Forskning och utveckling (FoU)
Forsknings- och utvecklingsarbetet syftar till
att skapa en teknisk plattform på vilken fortsatt utveckling av den första sedelserien
kommer att grundas.
Dessa aktiviteter är decentraliserade men
samordnas av ECB. De ökar allteftersom
fokus skiftar till perioden efter lanseringen.
Samordningen av de forsknings- och utvecklingsansträngningar som görs av de nationella
centralbankerna, sedel- och myntexperter
och ECB genomgicks och förbättrades under
2001 och strukturen väntas förbättras ytterligare under 2002.
ECB är medlem i olika internationella
tekniska centralbanksgrupper mot förfalskning som arbetar globalt.

som inkommer från nationella analyscentra.
Dess personal, som inkluderar förfalskningsexperter, tekniska specialister och administrativ personal, har rekryterats och dess utrustning har anskaffats. Centret har nu de
resurser som behövs för att kunna analysera
förfalskningar och skilja mellan falska och äkta
sedlar.
ECB och de nationella centralbankerna arbetar för att upprätta ett bevakningssystem mot
förfalskning (Counterfeit Monitoring System,
CMS). Systemet inkluderar en databas som
lagrar alla tekniska och statistiska uppgifter
om förfalskning av eurosedlar och euromynt.
Arbetet har dock gått långsammare än väntat
på grund av tekniska svårigheter och följaktligen är några av systemets funktioner ännu
inte tillgängliga. Fram till dess att systemet är
färdigt har andra rutiner införts för att säkerställa att den information som lagras i databasen kan användas effektivt.

3.2 Åtgärder mot förfalskning
Ett europeiskt nätverk av nationella analyscentra bildades. Dessa analyscentra har ansvar
för förfalskningsanalys på nationell nivå och
skall förmedla uppgifter om falska eurosedlar
till den centrala databas som är under uppbyggnad vid ECB. Personalen vid de dessa analyscentra har fått utbildning i att klassificera
falska eurosedlar.
Centret för förfalskningsanalys (The Counterfeit Analysis Centre, CAC) vid ECB har
verkat sedan början av 2002. Det svarar för
klassificeringen av de förfalskade eurosedlar
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En överenskommelse har träffats mellan ECB
och Europol (European Police Office) om
åtgärder för att bekämpa hot som uppkommer genom förfalskning av euron. Syftet är
också att stärka och samordna bistånd som på
detta område lämnas av endera parten till de
nationella och europeiska myndigheterna och
till internationella organisationer.

Utgivning av eurosedlar

ECB-rådet har beslutat att ECB och de tolv
nationella centralbankerna i euroområdet
skall ge ut eurosedlar.
Det var överenskommet att från och med
början av 2002 skulle 92 % av eurosedlarna
ges ut av de tolv nationella centralbankerna
medan återstoden skulle ges ut av ECB. Varje
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De viktigaste bestämmelserna om CMS anges
i ECB:s beslut av den 8 november 2001
rörande vissa villkor för tillträde till detta
system.

nationell centralbank kommer att på sin
balansräkning ta upp den del av de utgivna
eurosedlarna som svarar mot dess andel av
ECB:s inbetalda kapital. Eurosystemets totala
utgivning av eurosedlar kommer att framgå av
dess konsoliderade balansräkning, vilken
publiceras av ECB.
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I överensstämmelse med principen att Eurosystemets transaktioner skall utföras decentraliserat kommer alla eurosedlar, inklusive

5

Euro 2002-kampanjen

Som ett led i förberedelserna för att införa
eurosedlar och euromynt har ECB och de tolv
nationella centralbankerna i Eurosystemet
genomfört en informationskampanj, ”Euro
2002-kampanjen”. ECB-rådet godkände en
kampanjbudget på 80 miljoner euro och
ytterligare medel tillsköts av de nationella
centralbankerna.
Eurosystemets kampanj försiggick parallellt
med liknande projekt som genomfördes av
nationella myndigheter, och fokuserade på följande centrala frågor:

•
•
•
•

dem som utges av ECB, att sättas i omlopp,
dras in och i övrigt fysiskt hanteras av de tolv
nationella centralbankerna i euroområdet.

sedlarnas och myntens utseende,
sedlarnas säkerhetsdetaljer,
valörerna och
de övergripande modaliteterna för utbytet.

Tre huvudsakliga kanaler har använts för att
föra ut budskapen i dessa frågor, nämligen en
massmediekampanj, PR och presskontakter
samt samarbete med andra grupper som varit
aktiva på detta område (partnerskapsprogrammet). Alla inslag i denna kampanj har
haft stöd av en särskild webbplats,
www.euro.ecb.int, vilken, liksom allt kampanjmaterial, är på Europeiska gemenskapens elva
offentliga språk.
Allteftersom året gick och allmänhetens
intresse för eurosedlarna ökade fick kampanjen högre profil. Med avslöjandet av säkerhetsdetaljerna för den breda allmänheten den
30 augusti 2001 gick kampanjen in i en ny fas,
då färskt material ställdes till förfogande
inklusive bland annat det slutgiltiga utseendet
på eurosedlarna och deras säkerhetsdetaljer.

Massmediekampanjen
Massmediekampanjen startade också den
30 augusti 2001. Den omfattade korta TV-
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inslag och tryckta annonser som infördes
både nationellt och internationellt över
euroområdet. I några fall kompletterades
dessa satsningar med ytterligare massmedieaktiviteter från centralbankernas sida.
Allmänheten i de olika länderna informerades
på sina respektive språk via fem ”TV-spottar”
och åtta kompletterande tryckta annonser,
vilka var identiska i alla euroländer. De gav
både allmän och detaljerad information om
sedlarna och mynten liksom om sedlarnas
säkerhetsdetaljer. Spottarna visades i 50 TVkanaler och de tryckta annonserna visades
i över 250 publikationer över hela området.
Kampanjen avslutades med en formlig explosion över hela euroområdet i slutet av januari
och början av februari 2002.
På global nivå genomfördes en kampanj som
riktade sig till internationella företagsledare
och besökare till euroområdet. Sex internationella TV-stationer sände särskilt anpassade
versioner av TV-spottarna och nio internationella publikationer och fjorton flygplansmagasin tog in de tryckta annonserna. Dessutom
såg en kampanj på tolv flygplatser i euroområdet, plus London Heathrow, till att besökare
på väg till euroområdet exponerades för kampanjens kärnbudskap.
Ungefär 200 miljoner kopior av en informationsbroschyr, Getting ready for the euro – Your
guide to the euro banknotes and coins, som
innehåller officiell information om eurosedlarna och euromynten, framställdes till stöd
för massmediekampanjen. Enbart för euroområdet behövdes 26 versioner av broschyren
för att täcka varje lands officiella språk och
modaliteterna för övergången. Mellan oktober och december 2001 delades den ut till
nästan varje hushåll i hela euroområdet.
Därvid användes olika kanaler, men mest
nationella postsystem och direktutbärning till
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dörr. För att göra informationen i broschyren
tillgänglig för människor utanför euroområdet
översattes en version till 23 andra språk och
lades ut på kampanjens webbplats till förmån
för de som var intresserade. Dessutom bidrog
några nationella centralbanker till spridningen
av information genom att låta trycka och
distribuera broschyrer på flera andra språk än
de officiella gemenskapsspråken.

PR och pressaktiviteter
PR och pressprogram för Euro 2002-kampanjen omfattade tre aktiviteter under hela 2001,
nämligen en redaktionell nedräkningskalender, konferenser i Euro 2002-kampanjens regi
och en tävling för barn.
Inom ramen för den redaktionella nedräkningskalendern skickades mediesatser till
över 4 500 mediekontakter vid sex nyckeltillfällen, vilka inträffade mellan 365 dagar före
dagen E och fram till själva dagen E. Varje sats
gav heltäckande information om eurosedlarna
och euromynten samt om utbytet. I vissa fall
innehöll satserna ytterligare material, som
videoband och bilder, för att säkerställa att
kampanjbudskapen kunde vidarebefordras till
allmänheten via media.
En serie på elva konferenser I Euro 2002kampanjens regi, med euroområdets nationella centralbanker som värd i respektive
land, samlade över 5 000 nyckelaktörer före
kontantutbytet. Förutom att erbjuda ett
forum för diskussion om problem i samband
med övergången genererade varje konferens
medietäckning och säkerställde än en gång att
kampanjbudskapen spreds vidare över fältet.
Barn identifierades som en central målgrupp
för Euro 2002-kampanjen, med resultat att
ett specifikt projekt utformades för att informera och engagera dem. Till tävlingen Be a
Euro SuperStar delades över sju miljoner affischer, med uppgifter om eurosedlar och euromynt, ut till grundskolor över hela euroområdet. Affischen, tillsammans med en sektion
för barn på ECB:s eurowebbplats, framhävde
en flervalstävling som var öppen för barn
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mellan åtta och tolv år. Ungefär 300 000 barn
deltog i tävlingen och de 24 vinnarna – två
från varje euroland – inbjöds till Frankfurt för
att av ECB:s ordförande, vid en särskild medietillställning den 31 december, motta sina priser: en hel uppsättning med eurosedlar i en
särskilt formgiven minnesask och en portabel
dator.
Tillställningen på nyårsafton, tillsammans med
den tidigare lanseringen den 1 mars 2001 av
kampanjens slogan the EURO.OUR money, och
både avslöjandet av utseendet på eurosedlarna och starten på massmediekampanjen
den 30 augusti, lockade alla ett stort antal
medierepresentanter och genererade positiv
täckning i press och TV.

Partnerskapsprogrammet
Den huvudsakliga målgruppen för partnerskapsprogrammet var de organisationer i den
privata och offentliga sektorn som var intresserade att göra information om eurosedlar
och euromynt tillgänglig för sina kunder och
sin personal. Dessa organisationer uppmuntrades att ansluta sig till programmet och att
dra nytta av det material som tillhandahölls
genom kampanjen. Vid slutet av året hade
Eurosystemet över 3 000 nationella, europeiska och internationella partners. Den största
efterfrågan på material, vilket kunde anpassas
och varumärkas för att passa partnernas
behov, kom efter avslöjandet av det slutgiltiga
utseendet på eurosedlarna och deras säkerhetsdetaljer den 30 augusti. Flera miljoner
affischer och broschyrer producerades av
Eurosystemet och dess partners, i tillägg till
de masterkopior som fanns att tillgå på kampanjens webbplats.
Praktiskt utbildningsmaterial för professionella kassahanterare distribuerades också via
partnerskapsprogrammet och de nationella
centralbankerna. Totalt 230 000 utbildningssatser producerades som innehöll en utbildningsbroschyr med detaljerade beskrivningar
och bilder av mynten, sedlarna och deras
säkerhetsdetaljer, en utbildningsvideo och en
CD-ROM med en interaktiv presentation.
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Dessutom utdelades över sex miljoner broschyrer för praktikanter, med information om
de viktigaste säkerhetsdetaljerna. Detta material användes som en del av ett omfattande
arrangemang med praktikkurser organiserade
nationellt av centralbankerna, och även utanför euroområdet, för experter vilka i sin tur
utbildade tusentals personer inom olika
områden som hanterar kontanter, inklusive
finans- och detaljhandelssektorn.
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Även om kampanjen var mest synlig under
upploppet mot första dagen för kontantutbytet fortsatte den att rulla i början av 2002.
Webbplatsen kommer att finnas kvar på nätet
under en viss tid, tills den slutligen överförs
till ECB:s permanenta webbplats.
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