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Förord

Europeiska centralbankens (ECB) månads-
rapport, vars första nummer nu föreligger, är
en av ECB:s viktigaste former för skriftlig
kommunikation. I månadsrapporten kommer
ECB att förklara för allmänheten de penning-
politiska beslut som fattas av ECB-rådet. Ge-
nom en övergripande ekonomisk analys kom-
mer rapporten att söka stärka transparensen
i penningpolitiken. Rapporten kommer alltså
att utgöra ett omistligt stöd för en framgångs-
r ik  gemensam penningpol i t ik  för
”Eurosystemet”, som består av ECB och de
nationella centralbankerna (NCB) i de 11 EU-
länder som infört euron från starten av den
tredje etappen av den ekonomiska och mo-
netära unionen. Månadsrapporten kommer att
översättas av NCB. Genom sin månads-
rapport fullgör ECB även förpliktelsen enligt
ar t ike l  15 .1  i  s tadgan för  Europeiska
centralbankssystemet (ECBS) att publicera
rapporter åtminstone kvartalsvis om ECBS
verksamhet.

Även om månadsrapportens innehåll kommer
att utvecklas och förbättras bör denna första
utgåva ange en mall för kommande nummer.
”Ledaren” kommer att sammanfatta de aspek-
ter som de penningpolitiska besluten grundas
på. Den kommer att förklara besluten med
utgångspunkt från Eurosystemets stabilitetsin-
riktade penningpolitiska strategi, oavsett om
ECB-rådet beslutar att ändra ECB:s räntor el-
ler ej. Dessa aspekter kommer att utvecklas
ytterligare i kommentaren till ”den ekonomiska

utvecklingen i euroområdet”. I kvartals-
versionen av månadsrapporten - som kommer
att publiceras i mars, juni september och de-
cember varje år - blir denna kommentar mera
utförlig och den kommer också att täcka ut-
vecklingen av finanspolitiken. Det tredje stå-
ende inslaget i månadsrapporten är ett avsnitt
med ”euroområdesstatistik” som kommer att
innehålla en bred samling tabeller och diagram
med vikt ig ekonomisk information om
euroområdet . Vidare kommer månads-
rapporten att innehålla kalendarier över såväl
penningpolitiska beslut och ECB:s rättsakter
som material som informerar läsarna om ECB:s
publikationer. Vi kommer även att publicera
artiklar i månadsrapporten om skilda ämnen
som har att göra med utformningen och ge-
nomförandet av penningpolitiken och om an-
dra relevanta frågor för ECB. I synnerhet kom-
mer sådana frågor att behandlas som har be-
tydelse för framgången med den gemensamma
penningpolitiken och eurons stabilitet och in-
kludera sådana områden som utvecklingen av
löner och arbetsmarknad, finanspolitiken och
strukturella stelheter. Även andra central-
banksfrågor kommer att behandlas.

Vår avsikt med alla dessa insatser för att till-
handahålla heltäckande information är att tyd-
ligt visa att ECB kommer att göra sitt yttersta
för att fullfölja sitt uppdrag att för alla euro-
peiska medborgares bästa upprätthålla pris-
stabilitet så att de kan hysa ett välgrundat för-
troende för sin nya valuta.

Frankfurt am Main, januari 1999.

Willem F. Duisenberg
Ordförande
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Eurosystemet och Europeiska
centralbankssystemet (ECBS)

Fördraget som upprättar Europeiska gemenskapen och stadgan för Europeiska centralbankssystemet
(ECBS) och Europeiska centralbanken (ECB) tilldelar ECBS flera uppgifter som skall genomföras av
ECB och de nationella centralbankerna (NCB). För att stärka transparensen och göra det möjligt för
allmänheten att lättare förstå den komplexa strukturen för de europeiska centralbankernas verksamhet
har ECB-rådet beslutat anta begreppet ”Eurosystemet” som ett användarvänligt uttryck för att beskriva
den sammansättning i vilken ECBS utför sina grundläggande uppgifter för euroområdet.

Eurosystemet
Eurosystemet omfattar ECB och NCB i de
medlemsländer som har inför euron vid star-
ten av etapp tre av Ekonomiska och monetära
unionen (EMU). Det är för närvarande 11 NCB
i Eurosystemet (se bild ovan). Om och när alla
15 medlemsländer deltar i euroområdet, kom-
mer begreppet ”Eurosystemet” att bli syno-
nymt med ECBS.
Eurosystemet styrs av ECB-rådet och ECB:s
direktion.

ECB-rådet omfattar alla ledamöterna i direk-
tionen samt NCB-cheferna i de medlemsländer
som har infört euron.

ECB:s direktion består av ordföranden, vice
ordföranden och fyra övriga ledamöter som

har utsetts av stats- eller regeringscheferna i
de medlemsländer som har infört euron.

Europeiska
centralbankssystemet (ECBS)

ECBS består av ECB och NCB i alla 15 medlems-
länderna, dvs. utöver deltagarna i Eurosystemet
innefattar det NCB i de medlemsländer som inte
infört euron från starten av etapp tre av EMU.

ECBS styrs av ECB-rådet och ECB:s direktion
samt av ECB:s allmänna råd, det tredje beslu-
tande organet i ECB.

ECB:s allmänna råd utgörs av ordföranden,
vice ordföranden och cheferna för alla NCB.
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Ledare

Eurosystemet, dvs. Europeiska centralbanken
(ECB) och de elva nationella centralbankerna
i de medlemsstater som infört euron den 1
januari 1999, har övertagit ansvaret för den
gemensamma penningpolitiken i euroområdet.
ECB-rådet meddelade den 22 december 1998
de ECB-räntor som skall gälla under den nya
regimen och indikerade att man ansåg dessa
räntor passande för en överskådlig framtid.
Detta tillkännagivande ansågs viktigt för att
undvika osäkerhet om Eurosystemets penning-
politiska linje vid starten av etapp tre och bi-
dra till en friktionsfri övergång till den mone-
tära unionen. I det här sammanhanget fattades
den 22 december 1998 tre beslut, vilka be-
kräftades av ECB-rådet den 7 januari 1999.

För det första beslutade ECB-rådet att den
första huvudsakliga refinansieringstrans-
aktionen skulle genomföras i form av fastränte-
anbud till räntan 3%. ECB-rådet bedömde re-
dan i början av december 1998 att denna nivå
var lämplig för att upprätthålla prisstabilitet i
euroområdet på medellång sikt. De ståndpunk-
ter som ledde fram till detta beslut samman-
fattas nedan och utvecklas mera i detalj i
stycket om ”Den ekonomiska utvecklingen i
euroområdet” i den här månadsrapporten.

För det andra beslutades i fråga om räntorna
för utlåningsfaciliteten att denna sätts till 4,5%
och räntan för inlåningsfaciliteten till 2% vid
starten av etapp tre, dvs. den 1 januari 1999.
Räntekorridoren för den huvudsakl iga
refinansieringsräntan (reporäntan) är asymme-
trisk och detta understryker ECB-rådets av-
sikt att fortsätta tillämpa en räntenivå på 3%
som huvudsaklig refinansieringsränta (repo-
ränta) under en överskådlig framtid, vilket his-
toriskt sett är mycket lågt.

För det tredje beslutade ECB-rådet att som
övergångsåtgärd til l fäll igt krympa ränte-
korridoren till 50 räntepunkter mellan ränte-
satserna för utlåningsräntan och inlånings-
räntan (de två stående faciliteterna). Detta
uppnåddes genom att sätta utlåningsräntan till
3,25% och inlåningsräntan till 2,75% för pe-
rioden 4-21 januari. Syftet med denna åtgärd
var att underlätta för marknadsaktörerna att
anpassa sig till den integrerade penning-

marknaden under den monetära unionens för-
sta dagar. Det är dock inte önskvärt att upp-
rätthålla en så smal korridor på längre sikt då
det kunde hindra utvecklingen av en effektiv
penningmarknad i euroområdet. ECB-rådet
avser därför att upphäva åtgärden efter sitt
sammanträde den 21 januari 1999.

De ovannämnda besluten avseende nivåerna
på ECB-räntorna fattades i överensstämmelse
med den aviserade penningpolitiken, vilken i
detalj kommer att presenteras i den här
månadsrapporten i en artikel kallad ”Euro-
systemets stabilitetsinriktade penningpolitiska
strategi”. Den här strategin baseras på en kvan-
tifiering av det primära målet för prisstabilitet,
dvs. att en årlig ökning av det harmoniserade
indexet för konsumentpriser (HIKP) på min-
dre än 2 % kan anses vara i linje med det pri-
mära målet för penningpolitiken. Strategin för
att uppnå det här målet är baserad på två pe-
lare. Den första innebär att penningmängden
ges en framträdande roll vilket manifesteras
genom meddelandet om ett kvantif ierat
referensvärde på 41/2% för til lväxten av
penningmängdsaggregatet M3. Detta anses vara
förenligt med prisstabilitet. Den andra omfat-
tar en bred analys av utsikterna för prisutveck-
lingen och riskerna i fråga om prisstabiliteten
med hjälp av finansiella och andra ekonomiska
indikatorer.

I närmare två års tid har HIKP-ökningarna va-
rit i linje med Eurosystemets definition av pris-
stabilitet. I november 1998 var 12-månaders-
tillväxten 0,9%. Om man betraktar utsikterna
för prisutvecklingen i ett längre perspektiv så
bestäms dessa av följande faktorer. Vad gäller
den första pelaren i strategin, penningmängd-
stillväxten, kan man konstatera att M3 visade
en stabil trend under 1998. Det glidande med-
eltalet för 12-månaderstillväxten i M3 under
de tre senaste månaderna, fram till november
1998, var omkring 4,7%. Detta mått på
penningmängdstillväxt ligger mycket nära
referensvärdet på 41/2%.

Beträffande finansiella och andra ekonomiska
indikatorer, den andra pelaren, stöder finan-
siella indikatorer uppfattningen att finans-
marknadsaktörerna förväntar sig att det rå-
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dande läget med prisstabilitet kommer att fort-
sätta på såväl medellång som lång sikt. Vid star-
ten av etapp tre har de nominella kort- och
långräntorna kommit ner till nivåer som his-
toriskt sett är mycket låga. Även realräntorna
är väsentligt lägre än sitt långsiktiga genom-
snitt.

Vad gäl ler indikatorerna för den real-
ekonomiska tillväxten i euroområdet finns det
många osäkerhetsfaktorer som påverkar ut-
vecklingen för världsekonomin vid starten av
etapp tre. Dessa osäkerhetsfaktorer har haft
en tendens att negativt påverka industrins
framtidsutsikter och har bidragit till en min-
dre positiv bild av den framtida ekonomiska
tillväxten i euroområdet. Dessutom har en
nedgång nyligen observerats avseende utestå-
ende order och, i mindre utsträckning, vad
gäller kapacitetsutnyttjandet. Eurostats första
uppskattning av den reala BNP-tillväxten för
tredje kvartalet 1998 var 2,4% på årsbasis, ef-
ter en ökning på runt 3% under första halv-
året i fjol. Detta har skapat förväntningar på
att tillväxttakten i den ekonomiska aktiviteten
på kort sikt avtar.

Samtidigt började dock konsumenternas för-
troende åter att stiga och detaljhandels-
siffrorna visade på en uppgång under måna-
derna fram till september 1998. Vidare ökade
antalet sysselsatta och detta ledde till en liten
minskning i arbetslöshetssiffrorna (från 11,0%
under sommarmånaderna till 10,8% i novem-
ber). Låga löneökningar under första delen av
1998 kan ha bidragit till detta. Detta var också
en viktig faktor bakom den obetydliga ökningen
i HIKP. En annan viktig faktor som bidragit till
att få ner HIKP-inflationen till dess nuvarande
nivå, om än troligtvis tillfällig, var sjunkande
energipriser och andra råvarupriser.

På det hela taget tyder inget på att det i nulä-
get skulle finnas indikatorer på något allmänt

tryck uppåt eller nedåt vad gäller prisutveck-
lingen. Vissa risker vad gäller prisstabiliteten
kan inte desto mindre noteras. Vad gäller tryck
nedåt kan inte uteslutas att riskerna för nega-
tiva återverkningar från den senaste tidens glo-
bala utveckling kan komma att visa sig vara all-
varligare än vad som befaras i nuläget. Detta
kan i sin tur även ha en än mer dämpande ef-
fekt på importpriser och på inhemska priser.
Vad gäller pristryck uppåt kan löneökningskrav
överstigande arbetsproduktivitetsökningar
samt lättnader i finanspolitiken i euroområdet
komma att utgöra framtida källor till inflations-
risk. Sammanfattningsvis ser det dock ut som
om utsikterna för prisutvecklingen i euroområ-
det på det stora hela får anses vara i jämvikt.

Mot bakgrund av detta bekräftade ECB-rådet
vid sitt möte den 7 januari 1999 att en ränte-
nivå på 3 % är lämplig som Eurosystemets re-
finansieringsränta under en överskådlig fram-
tid. Detta för att upprätthålla det nuvarande
klimatet av prisstabilitet i euroomådet, vilket
är i linje med Eurosystemets primära mål.

I den här månadsrapporten konstateras i en
artikel kallad ”Euroområdet vid starten av
etapp tre” att euroområdet i många avseen-
den åtnjuter ett gynnsamt startläge, av vilket
prisstabilitet är en aspekt på det hela. Samti-
digt finns klara bevis på att euroområdet står
inför många strukturomvandlingar och då först
och främst problemet med hög arbetslöshet.
Dessa utmaningar måste antas genom beslut-
samma strukturåtgärder vilka tas inom andra
områden för den ekonomiska politiken. Detta
kommer även att vara viktigt för att säkerställa
eurons stabilitet på lång sikt. Penningpolitik-
ens bidrag består huvudsakligen i att skapa och
upprätthålla fortsatt förtroende för pris-
stabilitet. Därigenom skall den skapa de nöd-
vändiga förutsättningarna för fortsatt varak-
tig, icke-inflationsdrivande produktionstillväxt
och sysselsättningsökning.
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Euroområdet vid starten av etapp tre

Starten av Eurosystemets gemensamma penningpolitik för euroområdet markerade början på en ny
era i den europeiska ekonomiska integrationsprocessen. Även om betydande delar av den ekonomiska
politiken, inbegripet finanspolitiken, huvudsakligen kommer att förbli de 11 deltagande medlemsländernas
ansvar, bestäms penningpolitiken nu på euroområdesnivån. Europeiska centralbankens (ECB) råd kommer
i sina penningpolitiska beslut inom ramen för den strategi som antogs i slutet av 1998 (se ”Eurosystemets
stabilitetsinriktade penningpolitiska strategi” i denna rapport) att fokusera på ekonomiska data för
hela euroområdet. Många av de viktigaste kännetecknen hos euroområdet, sett som helhet - såsom
ekonomins storlek och öppenhet och den finansiella strukturen - skiljer sig helt från motsvarande i de
enskilda medlemsländerna och bör snarare jämföras med Förenta staterna och Japan. Dessa
karakteristika bör hållas i minnet när ekonomiska analyser görs av euroområdet. För att göra den
breda allmänheten bekant med euroområdets ekonomi belyses dess viktigare kännetecken i denna
artikel. Därutöver beskrivs det rådande makroekonomiska läget vid starten av etapp tre. Avsikten är
att ge en startpunkt för den första mera detaljerade kommentaren till den senaste utvecklingen i
euroområdet (se ”Den ekonomiska utvecklingen i euroområdet” i denna rapport).

Euroområdet: En stor ekonomi med
en betydande vikt i världsekonomin

Det mest slående draget i ett allmänt perspek-
tiv på euroområdet (se Tabell 1) är att det
består av t idigare små och medelstora
ekonomier, vilka har slutit sig samman för att
bilda en ekonomi med en stor inre marknad.
Faktiskt är euroområdet, med en andel av hela
världens BNP på 15%, en av världens största
ekonomier med en betydande köpkraft som
endast Förenta staterna kan mäta sig med. Som
jämförelse kan även noteras att det största
medlemslandet i euroområdet svarar för en-
dast litet över 4% av världens BNP medan de
enskilda andelarna för de mindre länderna inte
överstiger 1%.

Eftersom det är en stor ekonomi har
euroområdet en mycket mindre ”grad av öp-
penhet” än de enskilda medlemsländerna. Varu-
exporten (efter korrigering för handeln inom
euroområdet) uppgår t i l l  ca 14% av
euroområdets BNP, vilket är i stort sett jäm-
förbart med Förenta staterna och Japan. Detta
står i kontrast till situationen för enskilda
euroländer, vilka tidigare betraktades som ”små
eller medelstora öppna ekonomier”. Sålunda
utgjorde t.ex. exporten (inkl. handeln inom
euroområdet) mellan 19% och 62%, med ett
genomsnitt för euroområdets länder samman-
tagna på ca 35%. Euroområdets andel av den
totala världsexporten (av varor) uppgår till

nästan 16%, vilket påtagligt överstiger ande-
larna för både Förenta staterna och Japan.
Maskiner och transportutrustning, andra indu-
strivaror och kemiska produkter svarade för
mestparten av handeln med Storbritannien,
Förenta staterna, Schweiz och Japan, vilka är
de i storleksordning största handelspartnerna
och tillsammans svarar för en stor del av
euroområdets utrikeshandel. Handeln med
tjänster är för euroområdet som helhet min-
dre betydande och beräknas inte ha överstigit
4% av BNP 1997.

Likheter och skillnader jämfört med
Förenta staterna och Japan

När andra kännetecken hos euroområdet be-
traktas kan det vara mer ändamålsenligt att
jämföra med Förenta staterna och Japan sna-
rare än med de enskilda medlemsländerna och
att peka på l ikheter och ski l lnader.
Produktionsmönstren liknar i stort sett dem i
Förenta staterna och Japan. Primär produktion,
såsom jordbruk, fiske och skogsbruk svarar för
ca 2% i alla tre ekonomierna. Tjänstesektorn i
euroområdet svarar för ca 67% av den totala
produktionen vilket är en lägre andel än i För-
enta staterna (72%) men högre än i Japan (59%).
Industrisektorn (inklusive byggnadsverksam-
het) svarar för 31% av totalproduktionen i
euroområdet, vilket i sin tur är mer än i För-
enta staterna men mindre än i Japan.

1 Viktigare kännetecken hos euroområdet
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Tabell 1
Viktiga egenskaper hos euroområdet

Tabell 1
Viktigare kännetecken hos euroområdet

Källor: Eurostat (befolkning, aktiestockens värde, real BNP, euroområdesdata för export, import, inflation (HIKP),
arbetslöshet och bytesbalans), kommissionen - höstprognoser 1998 (andelar av global BNP, offentliga sektordata
(kalenderårsbasis)), OECD produktionssektorer), IMF (export, import, bankinlåning, inhemsk kredit, bruttoskuld för
Förenta staterna och Japan), BIS (inhemska skuldebrev), nationella data (för Förenta staterna och Japan: KPI-
inflation, arbetslöshet, tillväxt av penningmängd (bred def.), tremånadersränta, 10-årig statsobligationsränta,
bytesbalans) och ECB (för euroområdet: tillväxt av penningmängd (bred def.), tremånadersränta, 10-årig
statsobligationsränta).
1) I fasta priseroch köpkraftsparitet från 1997; euroområdet: 1990 års priser.
2) Exkl.handel inom euroområdet; export: f.o.b.; import: c.i.f..
3) Euroområdet: total inlåning i MFI; Förenta staterna: inlåning avista, på tid och sparinlåning i bank institut;

Japan: inlåning avista och på tid i inlåningsbanker.
4) Euroområdesdata öoer bankinlåning och inhemsk kreditgivning har beräknats på basis av de oåterkalleliga

kurserna för omräkning till euron som tillkännagavs den 31 december 1998.
5) Euroområdet: MFI-lån till och innehav av värdepapper utgivna av bosatta i euroområdet; Förenta staterna och

Japan: inhemsk kreditgivning.
6) Förenta staterna: New York-börser (NYSE och Nasdaq); Japan: Tokyo- och Osaka-börserna.
7) HIKP  för euroområdet; nationella data för Förenta staterna och Japan.
8) Euroområdet: M3; Förenta staterna: M2; Japan: M2 + inlåningscertifikat.
9) Preliminära data för euroområdet.
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Ifråga om storlek och struktur skiljer sig den
offentliga sektorn betydligt från motsvarande
i Förenta staterna och Japan. Tas de offentliga
utgifternas andel av BNP som mått är den of-
fentliga sektorn avsevärt större i euroområdet
(49%) än i både Japan (39%) och Förenta sta-
terna (35%). Till stor del kan detta förklaras
av förekomsten av olika sociala välfärdssystem.
De löpande offentliga transfereringarna till hus-
hållen i förhållande till BNP är förhållandevis
höga i euroländerna jämfört med Förenta sta-
terna och Japan. En annan märkbar skillnad är
att också den andel av BNP som tas i anspråk
för att tillhandahålla kollektiva tjänster från den
offentliga sektorn är högre i euroområdet än i
såväl Förenta staterna som Japan. När det gäl-
ler strukturen på de offentliga intäkterna märks
vidare att avgifterna till socialförsäkringar i
euroområdet och Japan utgör ca en tredjedel
av de löpande offentliga intäkterna jämfört med
bara en fjärdedel i Förenta staterna. Ifråga om
skatteintäkter förlitar sig regeringarna i både
Förenta staterna och Japan mer på direkt be-
skattning, medan indirekta skatter svarar för
en högre andel av skatteintäkterna i euroom-
rådet.

Sett till ett antal viktiga monetära och finan-
siella indikatorer kan flera strukturella skill-
nader noteras mellan euroområdets finansiella
system och de finansiella systemen i Förenta
staterna och Japan. Den främsta skillnaden, i
synnerhet jämfört med Förenta staterna, lig-
ger i den relativa roll som spelas av bankerna
och värdepappersmarknaderna. Medan
euroområdets finansiella system företrädesvis
är baserat på banktjänster medan aktiefinan-
siering bara spelar en begränsad roll, utgör
aktie- och värdepappersmarknaderna i Förenta
staterna den huvudsakliga kanalen för finan-
siering och sparande.

Denna allmänna bild av euroområdets finan-
siella struktur kan illustreras med hänvisning
till olika indikatorer (se tabell 1). Bankinlåning
är, om den mäts i förhållande till BNP, mera

betydande i euroområdet (84%) än i Förenta
staterna (55%), men mindre än i Japan (99%).
På samma sätt är utestående inhemska bank-
krediter, både i absoluta tal och i förhållande
till BNP, mycket större i euroområdet än i För-
enta staterna, medan de är jämförbara med
Japan. I euroområdet går en stor del av
bankkrediterna till den offentliga sektorn. Å
andra sidan överstiger de inhemska värde-
papperen i förhållande till BNP i Förenta sta-
terna kraft igt  motsvarande ta l  i  både
euroområdet och Japan. I absoluta tal var de
utestående beloppen för inhemska värdepap-
per i Förenta staterna, med 11.364 miljarder
ecu, mer än dubbelt så stora som i euroområ-
det vid utgången av 1997. Skillnaden är ännu
mera uttalad när det gäller värdepapper som
emitterats av den privata sektorn. Slutligen är
värdet på aktiestocken avsevärt mycket högre
i Förenta staterna än i euroområdet och Ja-
pan.

Också arbetsmarknaden uppvisar påtagliga
skillnader mellan euroområdet och de två an-
dra ekonomierna. Den senaste tota la
arbetslöshetssiffran i euroområdet (10,8%) är
långt högre än den i Förenta staterna (4,4%).
Skillnaden beror på ett flertal faktorer, inklu-
sive strukturella förhållanden på de två
arbetsmarknaderna, såsom löner och andra
kostnader för arbetskraften, lagstiftning om
anställningsskydd samt arbetslöshetsunder-
stödets omfattning och varaktighet. I ett
medelfristigt perspektiv tyder utvecklingen
också på att euroområdet, vid jämförbar real
BNP-tillväxt, har haft en mycket svagare till-
växt i sysselsättningen än Förenta staterna.
Likaså har det till skillnad från Förenta staterna
varit en tydlig asymmetri i reaktionerna på
konjunktursvängningar, så att varje nedgång
medfört en högre nivå på arbetslösheten i
euroområdet. Arbetsmarknader är emellertid
notoriskt svåra att jämföra enbart genom att
hänvisa till arbetslöshetstal. Detta gäller i syn-
nerhet Japan där, trots ihållande svaghet i eko-
nomin, den officiella arbetslösheten bara är 4,4%.
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2 Det ekonomiska läget i euroområdet vid starten av etapp tre

Den monetära och finansiella
utvecklingen återspeglar ett läge
med prisstabilitet

Det breda penningmängdsmåttet M3 har följt
en ganska jämn utvecklingsbana med en till-
växttakt på mellan 3,5% och 5% under de två
senaste åren. Denna trend för penningmängden
kan betraktas som förenlig med bestående
prisstabilitet och hållbar tillväxt i euroområdet.
Samtidigt har räntorna fallit generellt för alla
löptider, till följd av den förbättrade prisutveck-
l ingen. Den genomsnittl iga tremånaders
interbankräntan i euroområdet har visat en
trendmässig nedgång från en nivå på mer än
7% våren 1995 till 3,25% i slutet av 1998. Denna
nedgång återspeglar att prisstabilitet uppnåtts
i euroområdet och att stabiliteten förstärkts i
växelkursrelationerna inom euroområdet före
starten av etapp tre. De långa räntorna i
euroområdet (mätta med genomsnittet av rän-
tan på 10-åriga statsobligationer) har gått ned
från över 91/2% i början av 1995 till strax un-
der 4% i slutet av december 1998. I reala ter-
mer, dvs.korrigerat för nedgången i inflationen,
har den långa räntan fall it med ca 31/2
procentenheter sedan början av 1995 till ca
3% i slutet av 1998. Inom euroområdet har
växelkursrisken gradvis försvunnit, riskpremie-
rna för inflation minskat, de korta ränte-
differenserna krympt till noll och en utveck-
ling skett mot budgetkonsolidering de allra
senaste åren, vilket spelat en positiv roll i detta
hänseende.

Ökning i konsumentpriserna på ca 1%

Sett till de senaste trenderna har prisökningar-
na, såsom de mäts av det harmoniserade
konsumentprisindexet (HIKP), gått ned från ca
1,6% vid mitten av 1997 till en nivå på 0,9% i
november 1998. Detta beror främst på en lägre
ökningstakt för varupriserna, 0,3%, medan pris-
stegringen för tjänsterna förblivit i stort sett
oförändrad på ca 2%. En viktig faktor bakom
de lägre prisökningarna för varor under den
senaste tiden har varit den betydande ned-
gången i olje- och råvarupriserna sedan top-
pen 1997. Vidare avtog ökningen i ersättningen

per anställd ytterligare 1998 och enhetsarbets-
kostnaderna minskade litet under de senaste
kvartal som det finns data för.

Stadig produktionstillväxt 1998 men
avsaktning under årets lopp

Efter en återhämtning 1997 sköt den reala
BNP-tillväxten i euroområdet ytterligare fart
1998 i dess helhet, varvid den inhemska efter-
frågan alltmer blev drivkraften, snarare än
nettoexporten. Den privata konsumtionen har
svarat för det största enstaka bidraget till BNP-
tillväxten under de senaste kvartalen, medan
de fasta investeringarna har vuxit mindre
starkt. Mot bakgrund av en försämring i den
externa omgivningen ökade emellertid risken
under loppet av 1998 för att expansionen i
euroområdet inte skulle kunna fortsätta i
samma takt som förut, och tillväxten i reala
BNP saktade av efter sommarmånaderna från
3% första halvåret 1998 till 2,4% tredje kvar-
talet, jämfört med motsvarande perioder året
innan. Detta sammanföll med en försämring av
förväntningarna i industrin, medan hushållens
förväntningar låg kvar på historiskt positiva
nivåer.

Arbetslösheten går ned gradvis
allteftersom sysselsättningen
återhämtar sig

Trots den konjunkturella förbättringen i den
ekonomiska aktiviteten förblir arbetslösheten
hög i euroområdet som helhet. Den har emel-
lertid fallit något 1998 efter det att sysselsätt-
ningen började återhämta sig tidigt under 1997.
Enligt Eurostat sjönk den standardiserade ar-
betslösheten i euroområdet till 10,8% hösten
1998, dvs. till den lägsta nivån på fem år.

Förbättringarna i budgetläget har
stannat av

Jämfört med de framsteg i budgetkonsolide-
ringen som uppnåtts under tidigare år skedde
bara en liten ytterligare minsking av budget-
underskotten i euroområdet 1998. Den genom-
snittliga kvoten mellan underskott och BNP i
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euroområdet uppskattas av kommissionen ha
minskat till 2,3% 1998 från 2,5% året före.
Denna minskning uppkom emellertid till följd
av gynnsam påverkan från konjunkturen och av
lägre räntebetalningar. Korrigeras underskottet
för konjunkturella effekter, försämrades faktiskt
enligt kommissionen det återstående ”struk-
turella underskottet” i euroområdet något 1998
snarare än att förbättras. Detta skulle vara för-
sta gången sedan 1991 som det konjunktur-
rensade underskottet försämrades i förhållande
till BNP sedan 1991, vilket står i kontrast till
det åtagande som gjorts i stabilitets- och
tillväxtspakten att uppfylla det medelfristiga
målet att hålla budgetsaldot ”nära jämvikt eller
i överskott”. Vidare beräknas kvoten för det
primära budgetsaldot ha försämrats för första
gången på flera år. Samtidigt som de offentliga
utgifternas andel av BNP verkar ha fallit
trendmässigt från sin topp 1993 föl l
euroområdets offentliga intäkter i förhållande
till BNP 1998 efter att ha ökat under perioden
1995-1997. För euroområdet som helhet steg
skatteintäkterna något 1998 medan avgifterna
till socialförsäkringarna blev lägre.

De offentliga skulderna i euroområdet beräk-
nas av kommissionen ha uppgått till i genom-
snitt 73,8% av BNP 1998, vi lket är 1,2
procentenheter lägre än 1997. Skuldkvoterna
i euroområdet har fallit sedan 1996, inte bara
på grund av att underskotten minskat, utan
även till följd av intäkter till följd av ett antal
finansiella transaktioner inklusive framför allt
privatiseringar. Skuldkvoterna för euroområdet
som helhet ligger emellertid fortfarande långt
över referensvärdet på 60% som anges i pro-
tokoll nr 5 till EG-fördraget. Detta begränsar
det budgetmässiga manöverutrymmet avsevärt
i medlemsländerna. Samtidigt är underskotts-
kvoterna fortfarande för höga för att leda till
att skuldkvoterna skall kunna falla snabbt.

Euroområdets valutor apprecierade
något

År 1998 apprecierade euroområdets valutor
nominellt med ca 2,1% och realt med ca 1,5%
mot valutorna i de viktigaste handelspartnerna
jämfört med året före. Denna appreciering -
som främst berodde på en försvagning av USA-

dollarn och det brittiska pundet under andra
och tredje kvartalen 1998 - skedde emellertid
mot bakgrund av en markant depreciering
1997. Då ledde en ovanligt stark utveckling av
USA-dollarn och det brittiska pundet till att
euroområdets valutor föll med ca 9% mot va-
lutorna hos handelspartnerna. Följaktligen låg
de europeiska valutorna i effektiva termer vid
övergången till etapp tre fortfarande något
under sina genomsnittliga nivåer under de se-
naste åren.

Den 31 december 1998 antog EU-rådet de
oåterkalleliga kurserna för omräkning till euro
(se Tabell 2). Detta skedde enligt artikel 104l.4
i EG-fördraget på förslag av kommissionen och
efter samråd med ECB. I enlighet med de rät-
tsliga bestämmelserna för användning av euron
är den oåterkalleliga kursen för omräkning av
varje deltagande valuta till euro den enda kurs
som får användas vid konvertering i bägge rikt-
ningarna mellan euron och den nationella
valutaenheten och även för växlingar mellan
nationella valutaenheter. Den sista officiella
ecukursen (och den första eurokursen) mot
USA-dollarn sattes till 1,168 dollar den 31
december 1998. Handeln i euro öppnade i
Australien den 4 januari 1999 på 1,175 dollar.
I Europa började euron handlas till 1,1855
dollar.

Tabell 2
Oåterkalleliga omräkningskurser

Belgien BEF 40,3399

Tyskland DEM 1,95583

Spanien ESP 166,386

Frankrike FRF 6,55957

Irland IEP 0,787564

Italien ITL 1936,27

Luxemburg LUF 40,3399

Nederländerna NLG 2,20371

Österrike ATS 13,7603

Portugal PTE 200,482

Finland FIM 5,94573

EUR 1 =
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Betalningsbalansen påverkad av den
senaste tidens försämring i den
globala omgivningen

Under de senaste åren har euroområdets
handels- och bytesbalanser mot omvärlden
visat stigande överskott (enligt preliminära
data), från 1,2% resp. 0,5% av BNP 1995 till
1,6 resp. 1,1% av BNP 1997.  Alltsedan mitten
av 1998 har emellertid försämringen i den

globala ekonomin, som hade sitt ursprung i
den asiatiska krisen, haft en fördröjd inver-
kan på betalningsbalansen. Fallande utländsk
ef ter frågan orsakade en avsaktn ing i
exporttil lväxten, vilken även påverkades
ogynnsamt av apprecieringen av valutorna.
Samtidigt sjönk importpriserna, till följd av ett
kraftigt fall i råvarupriserna, medan import-
volymen steg eftersom den inhemska efter-
frågan förblev stark.

3 Avslutande överväganden

Sammantaget kommer euroområdet, som en
av världens största ekonomier, att spela en
betydande roll för att forma de globala
makroekonomiska förutsättningarna. Likaså
kommer det att vara öppet för sina handlings-
partners, fastän utvecklingen i den inhemska
ekonomin kommer att väga långt tyngre än de
externa faktorerna. Invånarna i euroområdet
kommer otvivelaktigt att dra fördel av de för-
stärkta möjligheter till tillväxt och sysselsätt-
ning som en stor inre marknad erbjuder.

Viktiga utmaningar återstår dock. Dessa be-
står i synnerhet av en hög arbetslöshet och
rådande budgetobalanser, både vad gäller
underskotts- och skuldnivåerna i förhållande
till BNP. För att möta dessa utmaningar måste
en stor ekonomi som euroområdet huvudsak-
ligen förlita sig på att bevara en sund och håll-
bar policyram ”hemma”, för att därmed även
bidra till en stabil världsekonomi. Inom denna

ram måste å ena sidan finanspolitiken vara för-
enlig med stabilitets- och tillväxtpakten och
strukturella reformer av arbets- och produkt-
marknaderna å andra sidan fortsätta och åt-
följas av en återhållsam löneutveckling. En så-
dan inriktning av politiken kommer att bidra
till att främja konkurrenskraft och lönsamhet
i företagssektorn och därmed uppmuntra till
investeringar. Likaledes kommer det att göra
det lättare att upprätthålla och stimulera den
tillväxt i sysselsättningen som har iakttagits på
sistone, vilket i sin tur kommer att stödja den
privata konsumtionen.

Penningpolitiken kommer att axla sin roll ge-
nom att fullfölja sitt huvudmål om prisstabilitet.
Därmed kan inflationsförväntningarna och
riskpremierna i de långa räntorna hållas låga
och sålunda bidra till en miljö som leder till
tillväxt i den ekonomiska aktiviteten och till
sysselsättning i euroområdet.
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Den ekonomiska utvecklingen
i euroområdet

1 Den monetära och finansiella utvecklingen

ECB-rådets penningpolitiska beslut

Den 22 december 1998 tillkännagav ECB-rå-
det räntesatserna för de första penning-
politiska transaktionerna i Eurosystemet. Rän-
tan för den första huvudsakliga refinansierings-
transaktionen (reporäntan), som erbjöds i form
av ett fastränteanbud och som avvecklades den
7 januari 1999, sattes till 3%. Därtill sattes rän-
tan på utlåningsfaciliteten till 4,5% och räntan
på inlåningsfaciliteten till 2% vid starten av
etapp tre (dvs. den 1 januari 1999). Som en
övergångsåtgärd för perioden 4-21 januari
1999 sattes dock räntorna för utlånings- och
inlåningsfaciliteterna till 3,25% resp. 2,75%.  Vid
sitt möte den 7 januari 1999 beslutade rådet
att de huvudsakl iga ref inansier ings-
transaktionerna som skulle avvecklas den 13
och den 20 januari 1999 skulle göras som ett
fastränteanbud till en räntesats på 3% (se Dia-
gram 1 och ”Kalendarium för Eurosystemets
penningpolitiska åtgärder” i slutet av denna
månadsrapport.

Räntan på den huvudsakliga refinansierings-
transaktionen, dvs. reporäntan i det veckovisa
anbudet,  är den främsta ränta som
Eurosystemet styr rörelserna i de korta
marknadsräntorna med, medan räntorna på de
två stående faciliteterna ger en korridor för
rörelserna i dagslåneräntan (se Box 1). De
ovannämnda besluten om räntan på de tre för-
sta repotransaktionerna återspeglar rådets
uppfattning, på grundval av dess bedöming av
det ekonomiska, monetära och finansiella lä-
get i euroområdet, att en nivå på 3% är lämp-
lig under överskådlig tid eftersom den bäst
främjar prisstabiliteten på medellång sikt.

Vad beträffar de första räntesatserna på
Eurosystemets stående faciliteter hade rådet
att överväga två aspekter. För det första be-
hövde det signalera sina policyintentioner tyd-
ligt. Dessa uttrycktes genom att sätta räntan
på utlåningsfaciliteten till 4,5% och räntan på
inlåningsfaciliteten till 2% från starten av etapp
tre. Sålunda ligger korridoren för de korta
räntornas rörelser, i förhållande till den hu-
vudsakliga refinansieringsräntan 3%, asymme-
triskt i förhållande till den övre gränsen. Det
var nödvändigt att bestämma dessa räntor
också för att tillhandahålla efterföljare till de
officiella nationella centralbanksräntor som
tidigare använts som referensräntor i rättsak-
ter och kontrakt i vissa medlemsländer. För
det andra måste rådet beakta att marknads-
deltagare kan behöva tid för att vänja sig vid
den nya miljön för penningpolitiken. Genom
att sätta en ganska snäv räntekorridor på en
halv procentenhet för de stående faciliteterna
mellan den 4 och den 21 januari 1999 avsåg
rådet att göra anpassningen till den nya miljön
smidig för euroområdets marknadsdeltagare
under valutaunionens första dagar. Rådet gav
även tillkänna att den valda snäva korridoren
utgjorde en tillfällig och exceptionell åtgärd
som bara skulle gälla under de första tre veck-
orna av etapp tre.

Med hänsyn till de många nya företeelser som
är förknippade med övergången till den nya
penningpolitiska omgivningen i etapp tre be-
dömdes det som viktigt att hålla tillbaka

Diagram 1
ECB:s räntesatser och dagslåneräntan
(procentuell årsräntesats; dagliga uppgifter)

○ ○ +Utlåningsränta              Reporänta
Inlåningsränta              Dagslåneränta (EONIA)

Källa: ECB.
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instabiliteten i räntorna i början av etapp tre
genom att göra korridoren snäv. En snäv kor-
ridor medför framför allt att kostnaderna be-
gränsas för de kreditinstitut som, på grund av
tekniska problem eller otillräcklig information,
inte skulle kunna ta emot eller placera medel
på interbankmarknaden i starten av etapp tre.
En sådan snäv korridor är emellertid inte nå-
got önskvärt inslag på sikt, eftersom den kan
hämma utvecklingen av en effektivt fungerande
penningmarknad i euroområdet. Den begrän-
sar också kreditinstitutens incitament att nog-
grant planera hur deras kassakrav skall upp-
fyllas och försvårar likviditetshanteringen i
Eurosystemet. Därför tillkännagav rådet redan
den 22 december 1998 att det avsåg att av-

Box␣ 1
Ramen för Eurosystemets penningpolitiska styrning - en kort introduktion

För att uppnå sina penningpolitiska mål genomför Eurosystemet öppna marknadsoperationer, erbjuder stående

faciliteter och ålägger kreditinstitut att hålla kassakravsmedel på konton i de nationella centralbankerna. Öppna

marknadsoperationer spelar en viktig roll i Eurosystemets penningpolitik för att styra korta räntor, hantera

likviditetsläget på penningmarknaden och för att signalera den aktuella penningpolitiska inriktningen. Stående

faciliteter syftar till att tillhandahålla och absorbera likviditet för dagslån och att ge en allmän signal om de

penningpolitiska avsikterna på medellång sikt. Kassakravssystemet tjänar huvudsakligen syftet att stabilisera

penningmarknadsräntorna och att skapa (eller utvidga) en strukturell brist på likviditet.

Bland de öppna marknadsoperationerna spelar den ”huvudsakliga refinansieringstransaktionen”, dvs. ett veckovis

anbud med två veckors löptid, en nyckelroll i Eurosystemets penningpolitiska ramverk. Det är i själva verket

främst genom denna transaktion som Eurosystemet styr rörelserna i de korta räntorna och refinansierar bank-

systemet. Dessutom genomför Eurosystemet regelbundet ”längre refinansieringstransaktioner”. Dessa är må-

natliga anbudstransaktioner med en löptid på tre månader. Till skillnad från veckoanbudet avser Eurosystemet

som regel inte att sända signaler till marknaden genom månadsanbudet. Andra typer av öppna marknadsopera-

tioner som Eurosystemet kan göra vid behov innefattar transaktioner för finjustering, särskilt för att utjämna

effekterna av oförutsedda fluktuationer i likviditeten på marknaden. Dessutom har Eurosystemet möjlighet att

använda öppna marknadsoperationer (såsom emissioner av ECB-certifikat) för att korrigera Eurosystemets

strukturella position gentemot den finansiella sektorn. Sedan starten av etapp tre har ECB emellertid inte haft

något behov att göra sådana ”strukturella” transaktioner.

Medan öppna marknadsoperationer görs på Eurosystemets initiativ ligger initiativet när det gäller de stående

faciliteterna hos de kreditinstitut som är Eurosystemets motparter. Godkända motparter har tillträde till två

stående faciliteter inom Eurosystemet: utlåningsfaciliteten, som ger dem möjlighet att få likviditet över natten

från de nationella centralbankerna, och inlåningsfaciliteten, som ger dem möjlighet att deponera medel över

natten hos de nationella centralbankerna. I normala fall är tillgången till de stående faciliteterna obegränsad

(förutom att tillträde till utlåningsfaciliteten, liksom för alla Eurosystemets kredittransaktioner, måste täckas

med tillräckligt med godkända säkerheter). Följaktligen avgränsas svängningarna i räntan för dagslån av den

korridor som sätts av de räntesatser som gäller för dessa stående faciliteter.

Härtill kommer att varje kreditinstitut som är beläget i euroområdet är underkastat kassakrav. Detta krav be-

stäms genom att tillämpa en kassakravssats på utvalda skulder på kreditinstitutens balansräkningar. Kassa-

kravet sattes till 2% från starten av etapp tre. Ett kreditinstitut uppfyller sina förpliktelser under Eurosystemets

kassakravssystem om dess genomsnittliga dagliga kassabehållning, räknat över en kravperiod som normalt

löper från den 24:e i varje månad till den 23:e i nästa månad, minst når upp till kravet. Kassabehållningarna av

sluta denna åtgärd efter sitt möte den 21 ja-
nuari 1999.

Den 5 januari 1999 tillkännagav Eurosystemet
fördelningen av sin första huvudsakliga re-
finansieringstransaktion. Ett totalt belopp på
€ 75 miljarder fördelades, vilket spreds på 944
kreditinstitut i proportion till de anbud som
de lämnat. Beslutet om fördelningen gjordes
på grundval av likviditetsbehovet i euroom-
rådet i dess helhet. Avsikten var att förhållande-
vis snabbt tillhandahålla de belopp som kredit-
instituten behövde för att uppfylla sina kassa-
krav under den första beräkningsperioden,
samtidigt som hänsyn togs till den osäkerhet som
är förenad med infasningen av det nya systemet.
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seende de föreskrivna kassakraven löper med ränta enligt den räntesats som gäller för Eurosystemets huvudsak-

liga refinansieringstransaktioner. Mekanismen för att uppfylla kassakravet för en längre period än en dag - för

precis en månad när det gäller Eurosystemets kassakravssystem - kallas utjämningsbestämmelse. Eftersom

utjämningsbestämmelsen ger flexibilitet åt banksystemets likviditetsförvaltning, kan kreditinstitut klara för-

ändringar från dag till dag i tillförseln av likviditet och utnyttja kortfristiga arbitragemöjligheter på penning-

marknaden. På detta sätt kan utjämningsbestämmelsen förväntas bidra till att stabilisera räntan för dagslån

under loppet av den period då kassakravet skall vara uppfyllt.

När det sluligen gäller de allra första transaktionerna i Eurosystemet har de stående faciliteterna varit tillgäng-

liga för kreditinstituen sedan den 4 januari 1999, den första bankdagen i etapp tre. Det första veckoanbudet

avvecklades den 7 januari 1999, och avvecklingsdagen för det första månatliga anbudet var den 14 januari

1999. För att bidra till en smidig övergång till Eurosystemets penningpolitiska ram har de deltagande nationella

centralbankerna enats om låta de öppna marknadsoperationer som gjordes mot slutet av etapp två få förfalla

gradvis under loppet av första hälften av januari 1999. Som en övergångsbestämmelse för Eurosystemets kassa-

kravsystem kommer vidare den första uppfyllandeperioden att löpa från den 1 januari 1999 till den 23 februari

1999.

En detaljerad beskrivning av Eurosystemets penningpolitiska ram redovisas i ECB-rapporten ”Den gemen-

samma penningpolitiken i etapp tre: Allmän dokumentation om ECBS penningpolitiska instrument och förfa-

randen” (september 1998).

Penningmängdstillväxt som är
förenlig med prisstabilitet

Eurosystemets stabilitetsinriktade penning-
politiska strategi ger en framträdande roll åt
penningmängden som väsentligen är grundad
på den monetära naturen hos inflationen i ett
medelfristigt och långt perspektiv (se artikeln
”Eurosystemets stabilitetsinriktade penning-
politiska strategi” i detta nummer av rappor-
ten). ECB-rådet beslutade den 1 december
1998 att sätta det första referensvärdet för
den årliga tillväxten i det breda penning-
mängdsmåttet M3 i euroområdet till 41/2%.
Utvecklingen av penningmängden i förhållande
till detta referensvärde kommer att bevakas
på grundval ett tremånaders glidande medel-
tal av tillväxttakten i M3 över 12 månader.
Utöver M3 kommer uppmärksamhet att ges
åt snävare definitioner på penningmängd (M1
och M2) och till komponenterna i M3, särskilt
utlåningen till den privata sektorn (se Box 2
för en översikt av definitionerna på penning-
mängdsmått för euroområdet).

Tillgängliga data visar att M3 ökade i en takt
på mellan 3,5 och 5% under de två senaste
åren. Detta var i stort sett förenligt med pris-
stabilitet och hållbar ekonomisk tillväxt i eu-
roområdet. Under denna period var öknings-
takten för det smalare penningmarknadsmåttet
M1 betydligt högre än för M3 (se Diagram 2).
Detta återspeglade helt den höga tillväxttak-

ten ifråga om dagslån. Förskjutningen mot
denna komponent av penningmängden i snä-
vare bemärkelse under loppet av 1998 stimu-
lerades av räntenedgången i euroområdet, vil-
ken minskade alternativkostnaden för dagslån.
Vidare gynnades placeringar i detta slags
pengar i snävare bemärkelse av en nedgång i
inflationstakten i flera länder liksom av den
förväntade tillkomsten av valutaunionen och
av en stabil gemensam valuta. I vissa länder kan
vidare dagslån ha fungerat som buffert vid de
omplaceringar till förmån för värdepappers-
fonder och aktier som skedde under 1998.
Merparten av den starka uppgången i penning-
mängden i snävare bemärkelse verkar sålunda,
förutom att den återspeglar takten i den eko-
nomiska expansionen, ha berott på anpass-
ningar till låg inflation i vissa euroländer eller
av portföljomplaceringar vilka inte signalerar
någon inflationsrisk.

Beträffande utvecklingen av penningmängden
mera nyligen visar data för november 1998 att
M3 växte i en årstakt av 4,5%, vilket var 0,5
procentenhet lägre än den ökningstakt över
12 månader som uppmättes månaden dessför-
innan. Det glidande tremånadersmedeltalet av
tillväxten i M3 över 12 månader (avseende
perioden september-november 1998) var i
stort sett stabilt på 4,7%, en nivå som låg
mycket nära det referensvärde som ECB-rå-
det fastställt. Den årliga tillväxttakten i M1
ökade från 8,7% i oktober till 9,2% i novem-
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ber 1998, medan motsvarande för M2 steg till
5,0% i november 1998, från att ha varit 4,6% i
oktober 1998.

Nedgången i tillväxttakten i M3 mellan okto-
ber och november 1998 återspeglade främst
en långsammare tillväxt i de marknadspapper
som ingår i M3. Särskilt krympte efterfrågan
på återköpsavtal påtagligt, och efterfrågan på
skuldebrev med en löptid på upp till två år
avtog. Den dämpade efterfrågan på marknads-
papper i november vände en utveckling som
iakttogs i oktober och måste ses mot bakgrund
av den exceptionellt höga instabilitet som
rådde på de finansiella marknaderna i oktober.
Därefter skedde en gradvis återgång till nor-
mala förhållanden i november.

Dagslånen ökade i en årstakt av 11,5% i no-
vember, jämfört med 10,7% i oktober. Inlå-
ningen med en uppsägningstid på upp till tre
månader växte i en årstakt av 6,3% i novem-
ber, medan inlåningen med en avtalad löptid
på upp till två år minskade med 3,8% på 12-
månadersbasis.

Motposterna till M3 stöder den
monetära analysen

I samband med Eurosystemets penningpolitiska
strategi bidrar en analys av de s.k. motposterna
till M3 i MFI-sektorns konsoliderade balans-
räkning till en djupare förståelse av penning-
mängdens utveckling. Dessa motposter hör till
det breda spektrum med ekonomiska variab-
ler som bevakas och analyseras utifrån främst
sina egenskaper som ledande indikatorer på
den framtida prisutvecklingen.

På balansräkningens tillgångssida har den to-
tala kreditgivningen till den privata sektorn (de-
finierad som summan av MFI-sektorns lån till
den privata sektorn och innehav av värdepap-
per som emitterats av andra bosatta i euroom-
rådet än den offentliga sektorn) växt i en be-
tydligt snabbare takt än M3 under de senaste
månaderna. På årsbasis ökade de med 8,8% och
9,2% i oktober resp. november. Enligt färska
balansräkningsdata för MFI var ökningen över
12 månader i utestående lån till hushåll och
icke-finansiella företag (vilka svarar för ca 91%
av den sammanlagda kreditgivningen från MFI
till den privata sektorn) 8,5% i november (jäm-
fört med 8,2% i oktober 1998). Den värde-
papperiserade utlåningen från MFI till den pri-
vata sektorn ökade i en ganska hög årstakt om
16,2% i november, även om betydelsen av
denna utveckling inte bör överdrivas eftersom
ifrågavarande post svarar för mindre än 10%
av de totala lånen från MFI till den privata sek-
torn. Den starka tillväxten i MFI-finansieringen
av den privata sektorn tycks ha haft samband
med den ekonomiska expansionen i euro-
området 1998 och med de gynnsamma
finansieringsförhållandena för icke-finansiella
företag och hushåll, till följd av den nuvarande
låga räntenivån i affärsbankerna (se Tabell 2.8 i
Statistikbilagan).

MFI-krediterna till den offentliga sektorn ökade
däremot i mycket långsam takt i november
1998. Särskilt märks att lånen till den offent-
liga sektorn minskade i en årstakt om 1,5%.
MFI-sektorns innehav av värdepapper utgivna
av den offentliga sektorn ökade med 3,8% på
årsbasis i november.

Penningmängdsaggregat i euroområdet
(årlig procentuell förändring)

Källa: ECB

Diagram 2

○ ○

○ ○ M1    M2       M3
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Box␣ 2
Definition på penningmängdsmått för euroområdet

Under loppet av etapp två av Ekonomiska och monetära unionen (EMU) har de nationella centralbankerna,

Europeiska monetära institutet (EMI) och därefter ECB ägnat betydande arbete åt att utveckla en harmoniserad

monetär statistik för euroområdet. Detta har resulterat i sammanställningen av en konsoliderad balansräkning

för MFI-sektorn (monetära finansiella institut) som utgör grunden för beräkningen av penningmängdsmått för

euroområdet. MFI-sektorn omfattar de institut vilkas skulder kan vara av monetär natur. Där inkluderas de

nationella centralbankerna, ECB, kreditinstitut och andra finansinstitut, främst penningmarknadsfonder. De

MFI som ligger i euroområdet definieras kollektivt som den ”penningskapande” sektorn i euroområdet.

I definitionen av penningmängdsmåtten omfattar den ”penninginnehavande” sektorn alla bosatta i euroområdet

som inte är MFI, med undantag för staten. Denna sektor inkluderar framför allt hushåll, icke-finansiella före-

tag, försäkringsbolag och pensionsfonder samt andra icke-MFI som är belägna i euroområdet, liksom delstat-

liga och kommunala myndigheter samt socialförsäkringsfonder i euroområdet. Staten betraktas som en ”penning-

neutral” sektor, med ett undantag: Statliga skulder i form av inlåning med monetär karaktär (konton hos posten,

medel på riksgäldskonton och liknande samt finansdepartementens konton) inkluderas i definitionen på

Eurosystemets penningmängdsaggregat.

Skilda slag av MFI-skulder ingår i penningmängdsmåtten för euroområdet. Sedlar och mynt samt dagslån är de

mest likvida instrumenten och bildar den snäva definitionen på penningmängden, kallad M1. Läggs annan

kortfristig inlåning till (nämligen inlåning med en avtalad löptid på upp till 2 år och inlåning med uppsägnings-

tid på upp till tre månader) erhålls penningmängdsmåttet M2. Slutligen erhålls det breda penningmängdsmåttet

M3 genom att till M2 lägga särskilda omsättningsbara skulder för MFI-sektorn (återköpsavtal, andelar i

penningmarknadsfonder och penningmarknadspapper, jämte emitterade skuldebrev med en ursprunglig löptid

på mindre än två år).

Kvantitativt sett svarade M1 för ca 39% av M3 i november 1998, varvid kontanter utgjorde 7% och dagslån

32%. Inlåning med uppsägningstid på upp till tre månader och inlåning med en avtalad löptid på år uppgick till

27 resp. 20%; sålunda svarade M2 sammantaget för 86% av M3. Omsättningsbara instrument svarade för de

återstående 14 procenten (med andelar i penningmarknadsfonder på 7%, återköpsavtal på 5% och emitterade

skuldebrev med en ursprunglig löptid på upp till 2 år på 2%).

Data om MFI-sektorns konsoliderade balansräkning och penningmängdsaggregaten för euroområdet (som täcker

alla 11 länderna i euroområdet) har sammanställts sedan september 1997. Detta har gjort det möjligt att erhålla

tillväxttal i årstakt för alla poster på balansräkningen fr.o.m. september 1998. Längre serier för penningmängds-

måtten har emellertid skattats. Statistik över månatliga flöden som representerar faktiska finansiella transaktio-

ner föreligger ännu inte och följaktligen beräknas tillväxttakterna på basis av stockstatistik. Denna beräknings-

metod kan missa inflytandet av snedvridande faktorer, såsom förändringar i kurserna (för värdepapper som

ingår i M3 och som omsätts på en andrahandsmarknad), växelkursrörelser och omklassificeringar. Vidare är

uppgifterna i viss mån fortfarande baserade på uppskattningar eftersom vissa förändringar i enskilda euroländers

rapporteringssystem ännu inte är klara. Dessa data utgör emellertid för närvarande den mest heltäckande och

pålitliga källan för information om penningmängden i euroområdet. Trots detta bör viss försiktighet iakttas när

statistik över penningmängden analyseras för penningpolitiska ändamål.

Begreppsmässiga och empiriska aspekter på euroområdets penningmängdsmått kommer att diskuteras mera i

detalj i en artikel som införs i ECB:s månadsrapport för februari 1999.
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På balansräkningens skuldsida utgör de finan-
siella skulderna hos MFI med längre löptid så-
dana finansiella instrument som faller utanför
definitionen på penningmängd i bred bemär-
kelse. Hit hör inlåning på längre tid och skul-
debrev som utgivits av plus MFI:s eget kapital
och reserver. Under vissa omständigheter kan
dessa erbjuda investeringsmöjligheter som ut-
gör alternativ till de instrument som ingår i M3.
I november 1998 svarade de längre finansiella
skulderna för ca 30% av de totala skulderna i
MFI-sektorn (som jämförelse kan noteras att
komponenterna i M3 svarade för ungefär 41%
av MFI-sektorns totala skulder. Denna motpost
ökade i en årstakt på ca 3% i november 1998,
vilket var litet mindre än i oktober 1998 (3,4%).
Den dämpade ökningen i denna komponent kan
ha påverkats av den fallande spreaden mellan
långa och korta räntor under de senaste må-
naderna (se Box 4 nedan).

Nettoställningen mot utlandet för MFI-sektorn
i euroområdet tenderade att försämras 1998.
Tillväxten i de externa skulderna nådde 14,9%
på 12-månadersbasis i november, jämfört med
en ökningstakt på 4,6% för externa tillgångar
samma tid.

Penningmarknadsräntorna
trendmässigt nedåt de senaste
månaderna

Medan den genomsnittliga tremånadersräntan
i euroområdet fortfarande låg aningen över 4%
i maj 1998, när länderna i euroområdet valdes
ut, sjönk den gradvis under loppet av året. Till
stor del återspeglade denna nedgång i de korta
räntorna den räntekonvergens som skedde
1998 i euroområdet. Betydande skillnader fö-
relåg i penningmarknadsräntorna i början av
1998, men de krympte successivt genom att
centralbankerna i de länder som hade förhål-
landevis höga korta räntor sänkte sina styr-
räntor. Detta förde till en konvergensprocess
i riktning mot de räntor som rådde i länderna
med de lägsta räntorna inom euroområdet. Vid
slutet av november 1998 hade den genomsnitt-
liga tremånadersräntan nått en nivå på 3,6%.

Omedelbart efter den 3 december 1998
skedde ytterligare en påtaglig nedgång i den

genomsnittliga tremånadersräntan i euroom-
rådet. Det var då som alla nationella central-
banker i de 11 medlemsländer som skulle anta
euron från starten av etapp tre samordnat
beslutade att sänka sina viktigaste styrräntor
till 3% (med undantag för en centralbank som
till att börja med endast sänkte sin viktigaste
ränta till 3,5% för att sedan sänka den till 3%
den 23 december 1998). Som ECB förklarade
vid denna tidpunkt måste denna samfällda rän-
tesänkning ses som ett de facto beslut om
startnivån för motsvarande ECB-ränta. I slu-
tet av december 1998 låg nivån på
euroområdets tremånadersränta vid 3,25%, dvs
ca 0,35 procentenhet lägre än i slutet av no-
vember 1998 och ca 0,8 procentenheter un-
der nivån för maj 1998 (se Diagram 3).

Under första januariveckan 1999 rådde sam-
mantaget stabila förhållanden på euroområdets
penningmarknad. Enmånads- och tremånads-
räntorna noterades båda kring 3,2%. Dagslåne-
räntan, mätt med EONIA (”euro overnight in-
dex average”, dvs. det vägda genomsnittet av
räntorna på osäkrade dagslåneavtal som rap-
porterats av en panel med större banker i eu-
roområdet) låg också nära 3,2 % mellan den 4
och 7 januari 1999.

Även om vissa mindre problem av teknisk art
inte kunde undvikas, var övergången till euron
och erfarenheterna med hur ECBS betalnings-
system (TARGET) fungerade under valuta-
unionens allra första dagar i allmänhet posi-
tiva (se Box 3). Skillnaderna i de korta rän-
torna krympte snabbt mellan de deltagande
länderna. Detta visar att kreditinstitut i hela
euroområdet verkar anpassa sig snabbt till den
nya omgivningen genom att engagera sig i
gränsöverskridande transaktioner för att dra
nytta av arbitragemöjligheterna på den gemen-
samma penningmarknaden. Samtidigt iakttog
Eurosystemet hur kreditinstituten gjorde re-
lativt intensivt bruk inte bara av dess utlånings-
facilitet utan även av dess inlåningsfacilitet un-
der valutaunionens allra första dagar. Utnytt-
jandet av utlåningsfaciliteten måste ses i ljuset
av att spreaden mellan räntan på denna facili-
tet och räntan på dagslån var ganska liten un-
der dessa första dagar, vilket innebar en låg
alternativkostnad för bankerna att använda
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Box␣ 3
Övergången till euron

Finansmarknaderna samt betalnings- och avvecklingssystemen öppnade som väntat på morgonen den 31 de-

cember 1998 med låg likviditet och bara få transaktioner, medan alla aktiemarknader i euroområdet var stängda.

Tidigt på eftermiddagen, sedan EU:s råd antagit de oåterkalleliga kurserna för omräkning av de deltagande

valutorna till euro, kom de offentliga och privata finansiella sektorernas övergångsaktiviteter igång. Under de

följande tre och en halv dagarna, kallade ”övergångshelgen”, redenominerades mestparten av de deltagande

medlemsländernas offentliga skuld i euro, databaser med miljarder elektroniska uppgifter konverterades från

nationella valutor till euro samtidigt som system och funktioner anpassades till att fungera i den nya valutan.

Konverteringsaktiviteterna var praktiskt taget avslutade sent på eftermiddagen den 3 januari 1999. Den globala

finans- och valutamarknaden i euro öppnade i Sydney kl. 18 CET den 3 januari, medan alla delar av finans-

marknaden i euro i euroområdet öppnade den 4 januari. TARGET-systemet stängde kl. 19.30 den 4 januari,

efter att den finansiella sektorn i euroområdet hade arbetat i den nya valutan under en hel dag. Detta gjorde det

möjligt för Eurosystemet att tillkännage sin första refinansieringstransaktion i en omgivning som samma dag

var fullt operativ i den nya valutan. Bara fem dagar hade gått mellan öppningen av marknaderna i de nationella

valutorna den 31 december 1998 och stängningen av verksamheten i euro den 4 januari 1999.

Övergångshelgen förlöpte smidigt, utan att någon allvarlig incident påverkade sjösättningen av den gemen-

samma valutan, tack vare engagemang och hårt arbete i ett mycket stort antal institutioner. Enligt uppgifter i

media var en arbetsstyrka på ca 50.000 personer direkt inblandad i övergången under helgen - inte bara i

euroområdet utan även i andra större finansiella centra.

Inom Eurosystemet hade förberedelser pågått en tid. Den första handlingsplanen för övergången hade godkänts

av EMI:s råd redan i mars 1998. Efter upprättandet av ECB granskade dess råd rapporter om övergången vid

fyra av sina möten. Under övergångshelgen var flera tusen av personalen i tjänst eller hade jour i ECB och i de

nationella centralbankerna.

utlåningsfaciliteten.  Att även inlåningsfaciliteten
utnyttjades i stor omfattning visar dock att inte
alla banker använde sina likviditetsöverskott i
början av etapp tre till att placera lån på
penningmarknaden. Med den förutsedda
breddningen av korridoren mellan räntorna på
Eurosystemets stående faciliteter blir det
emellertid märkbart starkare incitament för
alla kreditinstitut att delta i penningmarknaden.

Diagram 3
Korta räntor i euroområdet
(procentuell årsräntesats; dagliga uppgifter)

Källa: ECB.
Anm: Genomsnittet för euroområdet av nationella tre-månaders
interbankräntor t.o.m. 29 december 1998; fr.o.m 30 december
1998 tre-månaders Euribor.
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Eurosystemet spelade en nyckelroll. Det bistod med att beräkna, kungöra och publicera de oåterkalleliga kur-

serna för omräkning av de deltagande valutorna till euro, det samordnade en ordnad övergång till den nya

valutan i ECB och i de nationella centralbankerna, det genomförde slutliga tester, vid behov, av den nya

infrastrukturen, det satte igång den nya infrastrukturen för betalningar och avveckling av värdepappers-

transaktioner, inkl. TARGET, det utfärdade rekommendationer till kreditinstitut och avvecklingssystem för

värdepapper, och det medverkade i arbetsgrupper och tester på lokal nivå, tillsammans med företrädare för

bankväsendet. Eurosystemet identif ierade också ett antal system och aktörer - def inierade som

”kärninfrastrukturen” med vilka det skapade ad hoc-länkar för utbyta information under övergångshelgen.

Dessa innefattade betalningssystem, avvecklingssystem för värdepapper, börser, internationella värdepappers-

centraler och leverantörer av finansiella data. En ”kommittÈ för övergångshelgen” och ett nätverk med ”cen-

trala kontaktpersoner” skapades för att samla och sprida information. En mekanism upprättades för att över-

vaka 240 steg som berördes av omräkningsprocessen och som kunde påverka en smidig introduktion av euron

och det monetära systemets funktion (de s.k. ”milstolparna”). Kontakt upprättades med centralbankerna i de

länder som inte deltar i valutaunionen, med centralbankerna i G10-länderna och i andra länder, med kommis-

sionen och med ett parallellt nätverk av instututioner som organiserats av ECB:s banktillsynskommittÈ. ECB:s

beslutande organ stod redo att vid behov samlas i extraordinära telekonferensmöten. Information utväxlades

kontinuerligt, både före och under helgen. Särskilt diskuterades hur omräkningsaktiviteterna fortskred under

tre telekonferenser före helgen och åtta under helgen med deltagande av centrala kontaktpersoner i ECB och de

nationella centralbankerna.

Den viktigaste uppgiften för Eurosystemet i övergången till euron var att undvika ett sammanbrott - i ECB,

någon nationell centralbank eller något av systemen i den ovannämnda ”kärninfrastrukturen” - som skulle

innebära svårigheter för det monetära systemet att fungera, bevara den tidigare uppdelningen av

penningmarknaderna eller utsätta de penningpolitiska myndigheterna för risker för den finansiella stabiliteten

precis vid starten av valutaunionen.

Omräkningen av de nationella valutorna till euro under övergångshelgen hade alla drag av ingenjörskonst. Den

framtvingade en unik samordningsinsats i hela Eurosystemet liksom inom bank- och finanssektorn i euroområ-

det ochi länder utanför detta. Den var ett test på den europeiska finanssektorns förmåga att arbeta under extremt

tryck. Det tillfredsställande resultatet av övergångsprocessen är ett tecken på kvaliteten på det förberedande

arbete som utförts under de föregående två åren av bankväsendet och andra aktörer på finansmarknaderna i

euroområdet.

De långa statsobligationsräntorna på
historiskt låga nivåer

Mot slutet av december 1998 nådde de långa
statsobligationsräntorna i euroområdet histo-
riskt låga nivåer på väl under 4% (se Diagram
4). Detta betydde en betydande nedgång på ca
11/2 procentenheter jämfört med läget i slu-
tet av 1997. Nedgången kan ses som en fort-
sättning på den långa trend med fallande långa
räntor som har visat sig tydligt sedan 1995.
Denna fördelaktiga utveckling på obligations-
marknaderna i euroområdet speglar den mer
el ler mindre kontinuerl iga nedgången i
inflationstakterna inom euroområdet sedan
början av 1995, liksom motsvarande nedgång i
inflationsförväntningarna på sikt. Vidare speg-
lar den de ansträngningar som gjorts att kon-

solidera budgetarna i euroområdet, som för-
beredelse för övergången till etapp tre, och
det gradvisa försvinnandet av växelkursrisker.

Under loppet av 1998 tog denna process med
sjunkande långa obligationsräntor fart i en
omgivning av exceptionell turbulens på de in-
ternationella finansiella marknaderna. Kapital-
flöden sökte sig säkrare tillflykt från de fram-
växande marknaderna till kapitalmarknaderna
i de industrialiserade länderna och det skedde
en omsvängning i investerarnas inställning till
risk. Denna ändring i riskattityderna framkal-
lade en allmän ”flykt till säkerhet” på de glo-
bala finansiella marknaderna, från aktie-
marknader till de industrialiserade ländernas
obligationsmarknader. Sammantaget ledde
detta till ökad instabilitet under hösten i
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Box␣ 4
Avkastningskurvan sedan juli 1998

Avkastningskurvan kan, under vissa antaganden, spegla marknadsdeltagarnas förväntningar om den framtida

utvecklingen av de korta räntorna. Samtidigt kan den ge användbar information om marknadsdeltagarnas för-

väntningar när det gäller inflationen och den ekonomiska tillväxttakten framöver. I följande analys studeras

utvecklingen av avkastningskurvan, mätt genom att använda de räntor som iakttagits på den fasta sidan av

ränteswapavtal. En ränteswap är ett byte av ett flöde av fasta räntebetalningar mot en rörlig ränta.

Utseendet på euroområdets avkastningskurva för swapar har ändrats betydligt under de senaste sex månaderna.

Som en återspegling av nedgången i både de korta och långa räntorna har euroområdets avkastningskurva

förskjutits nedåt för samtliga löptider. Eftersom nedgångarna var litet större för långa än för mycket korta

löptider, har dessutom en svag utplaning av avkastningskurvan för avistaräntor iakttagits, och spreaden krympt

något mellan den 10-åriga swapavkastningen och tremånaders-penningmarknadsräntan. Även om de tillflykts-

sökande flödena i samband med turbulensen på de internationella marknaderna tidvis kan ha spelat en roll för

utvecklingen av den långa räntan, kan denna utplaning av avkastningskurvans lutning även indikera en prognos

om lägre inflation på lång sikt i euroområdet.

I diagrammet nedan visas hur mönstret med implicita terminsräntor - härledda ur räntornas tidsstruktur - för

dagslån i euroområdet har ändrats under de sex senaste månaderna. Som kan ses i diagrammet - och bortsett

obligations-, aktie- och valutamarknaderna.
Eftersom instabiliteten efter hand återgick till
normala nivåer, for tsatte emel ler t id
obligationsräntorna i euroområdet att gå ned.
Detta var en anmärkningsvärd utveckling som
visade att ”flykten till säkerhet” inte var den
enda källan till nedgången i obligationsräntorna.
Därutöver hade inhemska faktorer, såsom en
ytterligare avtagande inflation, också spelat en
viktig roll.

Den samordnade omgången med sänkningar
av centralbankernas räntor den 3 december
1998 återspeglades omedelbart i en ytterligare
nedgång i de långa obligationsräntorna, samti-
digt som skillnaderna mellan den 10-åriga
obligationsräntan i Förenta staterna och mot-
svarande räntor i euroområdet vidgades litet.
Trots en tillfällig uppgång i samband med en
brant ökning i de japanska obligationsräntorna
sjönk de tioåriga obligationsräntorna i euro-
området med nästan 0,2 procentenhet under
loppet av december och ytterligare nedgångar
iakttogs i början av januari. Mot detta stod en
liten ökning i jämförbara räntor i Förenta sta-
terna och en påtaglig ökning på över 0,7 pro-
centenhet i de japanska räntorna under pe-
rioden från den 3 december 1998 till den 7
januari 1999. Denna utveckling visar - tillsam-

mans med att avkastningskurvan i euroområ-
det förskjutits nedåt för samtliga löptider (se
Box 4) i anslutning till såväl att centralbanke-
rna sänkt sina räntor som till att korridoren
för de stående faciliteterna kungjorts - att den
gemensamma penningpolitiken redan har ska-
pat sig en hög grad av trovärdighet i de finan-
siella marknadernas ögon.

Diagram 4
Långa statsobligationsräntor i euroområdet
och Förenta staterna
(procentuell årsräntesats; dagliga uppgifter)

Källa: ECB och BIS.
Anm: Långa statsobligationsräntor avser 10-åriga obligationer
eller närmast tillgängliga löptid.x

Euroområdet     Förenta staterna

2kv 3kv 4kv
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från överväganden om riskpremier med hänsyn till återstående tid till förfallodagen - förväntade sig de finan-

siella marknaderna i juli 1998 att dagslåneräntan i euroområdet i början av 1999 skulle ligga på en nivå strax

under 4% och att den därefter skulle öka gradvis. Utseendet på de implicita terminsräntorna för dagslån i början

av januari visar däremot att dessa förväntningar förändrats, vilket delvis speglar konvergensen i korta räntor i

euroområdet till nivåer som ligger under dem i de länder som förut hade de lägsta korta räntorna.

I början av januari 1999 förväntade sig marknadsdeltagarna en mycket liten nedgång under de kommande

månaderna. Sedan förväntades räntorna på dagslån stiga igen. Detta mönster i avkastningskurvan kunde även

iakttas på optionsmarknaden. I början av januari 1999 var tremånadersräntan som implicerades av optionsavtal

för euroinlåning med förfall i mitten av mars och i mitten av juni 1999 litet lägre än tremånadersräntan avista.

Implicita terminsräntor för dagslån i euroområdet

(årsräntesats procent; dagliga uppgifter)

Källa: Skattningar av ECB med användning av den metod som beskrivs i artikeln ”Estimating and interpreting forward interest rates:
Sweden 1992-94” av L.E.O. Svensson (1994), IMF WP/94/114, Washington, D.C. Uppgifterna som använts i skattningarna har
hämtats från swapavtal.
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Förhöjd instabilitet på
aktiemarknaderna

Under de senaste månaderna har aktiekur-
serna i euroområdet i betydande mån påver-
kats av turbulensen på de internationella fi-
nansiella marknaderna. Mätta med Dow Jones
EURO STOXX index visade de en påtaglig ned-
gång på nästan 35% från sin topp i mitten av
juli 1998 till ett bottenläge i början av okto-
ber, innan de steg igen med över 35% till slu-
tet av 1998. Som en återspegling av styrkan
hos euroområdets aktiemarknader under för-
sta halvåret 1998 var nivån för aktiekurserna i
december likväl 30% över den som iakttogs i
slutet av 1997. I början av januari fortsatte
aktiekurserna i euroområdet att uppvisa
ökningar.

Den senaste tidens höga instabil itet på
euroområdets aktiemarknader, som även vi-
sade sig på både Förenta staternas och Japans
aktiemarknader (se Diagram 5) föreföll spegla
två huvudfaktorer. För det första ledde bekym-
mer över det ekonomiska läget i Ryssland,
Asien och Latinamerika till att utsikterna för
den globala ekonomiska tillväxten justerades
ned. Detta verkade i sin tur föra till nedre-
videringar av förväntningarna när det gäller
exporten och bolagens vinster. En andra fak-
tor var en förhöjd osäkerhet, vilken förde till
att instabiliteten på aktiemarknaderna nådde
exceptionellt höga nivåer. Detta kan delvis ha
återspeglat att marknadsdeltagarna omvärde-
rat de inneboende riskerna i placeringar på ak-
tiemarknaden generellt. Allteftersom markna-
derna så småningom kom att betrakta denna
omvärdering av de globala ekonomiska utsik-
terna som alltför pessimistisk, återhämtade sig
aktiemarknaderna i euroområdet. Denna åter-
hämtning var också kopplad till en återhämt-
ning av aktiemarknaderna i Förenta staterna.
Det återstår emel ler t id ännu innan
instabiliteten på aktiemarknaderna i euroom-
rådet fullt ut återgått till de låga nivåer som
iakttogs i början på 1998, innan turbulensen
på de finansiella marknaderna bröt ut.

Vad beträffar den sektorvisa utvecklingen på

euroområdets aktiemarknader har betydande
skillnader iakttagits under de senaste måna-
derna. När akt ievärdena s jönk under
höstmånaderna observerades de största
nedgångarna, på över 40%, i bil-, bank och
teknologisektorerna. När det gäller bank-
sektorn i euroområdet verkar de viktigaste
faktorerna bakom denna utveckling, förutom
inflytandet från den globala aktiemarknaden,
vara bekymmer över den exponering som fi-
nansiella institutioner i euroområdet har på
de framväxande marknaderna. I linje med den
allmänna trenden märktes inte desto mindre
en viss återhämtning i dessa tre sektorer; i slu-
tet av 1998 låg kurserna bara 20-25% under
tidigare toppar men fortfarande betydligt hö-
gre än i slutet av 1997. Andra sektorer, t.ex.
detaljhandel och samhällsservice, höll sig märk-
bart motståndskraftiga genom den turbulenta
perioden på aktiemarknaden, och kurserna vid
slutet av 1998 låg nära deras tidigare topp-
nivåer i mitten av 1998. De sektorer som var
exponerade mot omvärlden tenderade sålunda
att visa en negativ utveckling, medan utveck-
lingen för de sektorer som i större grad var
avhängiga av styrkan i den inhemska efterfrå-
gan tenderade att förbli förhållandevis expan-
siv.

Diagram 5

Aktiekursindexar i euroområdet,
Förenta staterna och Japan
(1 maj 1998=100; dagliga uppgifter)

Källa: Reuters för euroområdet; BIS för Förenta staterna och Japan.
Anm: Dow Jones EURO STOXX breda (aktiekurs) index för
euroområdet,
Standard and Poor´s 500 för Förenta stateran coh Nikkei 225 för
Japan

○ ○

Euroområdet    Japan
Förenta staterna
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2 Prisutvecklingen

Ökningen i konsumentpriserna drog
sig nedåt

Ökningen i euroområdets konsumentpriser
har på sistone avtagit ytterligare, samtidigt som
den fortfarande ligger i linje med den defini-
tion på prisstabilitet som Eurosystemet anta-
g it .  Mätt med det harmoniserade
konsumentprisindexet (HIKP) var den årliga
procentuella förändringen i euroområdets
konsumentpriser 0,9% i november1998, dvs.
0,1 procentenhet lägre än i september och
oktober. Sedan andra kvartalet 1998, när den
årliga ökningen för HIKP i euroområdet nådde
1,4%, har prisökningstakten minskat med 0,5
procentenheter.

En studie av hur olika komponenter i HIKP
utvecklats i euroområdet visar att de trender

som främst svarade för nedgången under de
senaste månaderna fortsatte i november. Sär-
skilt märks att prisökningarna avseende
oförädlade livsmedel dämpades ytterligare till
0,6% och att fallet i energipriserna tilltog till -
4,3% (se Tabell 1). Beträffande priserna på
oförädlade livsmedel, vilka i allmänhet visar en
måttlig instabilitet, har ökningarna avtagit se-
dan april 1998 till följd av att det uppåtriktade
tryck som orsakades av de tillfälliga utbuds-
bristerna under loppet av 1997 föll ur 12-
månadersstatistiken. Den ytterligare ned-
gången i energipriserna speglade ett fortsatt
fall i oljepriserna vilka, uttryckta i ecu, i de-
cember låg ca 45% under nivån i slutet av 1997.
Vad beträffar andra delindex fortsatte pris-
ökningarna på förädlade livsmedel att vara
modesta, medan andra industrivaror än energi
visade prisstegringar som i stort sett låg oför-
ändrat på 1,0%. Priserna på tjänster fortsatte
att stiga med ca 2%.

Diagram 6
HIKP-inflation och uppdelning på komponenter i euroområdet
(årlig procentuell förändring)
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Ett antal andra pris- och kostnadsindikatorer
stöder den allmänna bilden av prisstabilitet i
eurområdet (se Tabell 1; för metodologiska
kommentarer till pris- och kostnadsstatistiken,
se Box 5). Särskilt märks att ökningarna i
producentpriserna saktat av gradvis sedan slu-
tet av 1997 - främst till följd av fallande priser
på insatsvaror - och de, efter att ha blivit ne-
gativa i maj, låg 1,9 % lägre i oktober än ett år
tidigare. Vidare verkar kostnadsökningarna för
arbetskraften ha förblivit dämpade under hela

Box␣ 5
Icke-finansiell statistik till stöd för analysen av den ekonomiska utvecklingen i hela
euroområdet

För att bedöma den makroekonomiska utvecklingen i euroområdet behövs en omfattande uppsättning med

tillförlitlig och aktuell statistik för hela området. Särskilt gäller att denna statistik måste ha en tillräcklig täck-

ning av den utvecklingen i hela euroområdet och att landvisa data måste vara i hög grad jämförbara. I nuva-

rande läge finns emellertid mycket av statistiken, i synnerhet ifråga om långa tidsserier, tillgänglig endast i

icke-harmoniserade former. Att utforma och insamla statistik har legat under de enskilda ländernas ansvar och

förr var behovet av harmoniserade data begränsat. Internationella definitioner och normer har utvecklats över

tiden, men det är först den senaste tiden som mera systematiska insatser har gjorts - inte minst för att svara upp

första halvåret 1998. I synnerhet under årets
första kvartal var ökningen i enhetsarbets-
kraftskostnaderna negativ, eftersom en star-
kare ekonomisk aktivitet förde till att produk-
tiviteten ökade snabbare samtidigt som ersätt-
ningen per anställd steg långsammare. Efter-
som en lägre tillväxt i produktiviteten däref-
ter kom att motvägas av fortsatt återhållsam-
het på lönesidan förblev enhetsarbetskrafts-
kostnaderna i stort sett oförändrade under
andra kvartalet jämfört med året dessförinnan.

Tabell 1
Pris- och kostnadsutveckling i euroområdet
(årlig procentuell förändring, om ej annat anges)

Källor: Eurostat, nationella data, HWWA and ECB:s beräkningar.
Anm: För ytterligare information om använda data, se resp. tabeller och diagram i statistikbilagan i denna rapport.
1) Exkl. byggnadsverksamhet.
2) Hela ekonomin.
3) Brent blend (terminspris på leverans om en månad).
4) Exkl. energi.

HIKP

Harmoniserat
konsumentprisindex (HIKP)
och dess komponenter
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mot vissa rättsliga förpliktelser - för att arbeta fram en harmoniserad statistisk bas för Europa. I denna box

beskrivs kortfattat den uppsättning med statistik för euroområdet som för närvarande är tillgänglig vad gäller

priser och kostnader, produktion och sysselsättning samt arbetsmarknaden. Vidare indikeras var förbättringar

kan emotses inom en nära framtid (se även statistikbilagan i denna månadsrapport).

ECB och dess föregångare, Europeiska monetära institutet (EMI), har starkt stött initiativ på europeisk nivå

som inriktats på att tillhandahålla den statistiska grunden för den gemensamma penningpolitiken. Även om

framtagandet av jämförbar statistik för att kunna bedöma konvergensen var en viktig stimulans i denna process,

har ECB bredare och samtidigt mera detaljerade krav på data. Det är vidare avgörande att utfallen för euroom-

rådet redovisas snabbt för att de skall kunna användas för penningpolitiska ändamål. Dessa frågor har under de

senaste åren beaktats i ett antal EU-förordningar om statistik som har antagits av EU-rådet på förslag av kom-

missionen (se nedan). Vidare förekommer kompletterande initiativ som kommer att bidra till statistikbasen för

euroområdet. Exempel på detta är överenskommelsen mellan gemenskapens statistikkontor (Eurostat) och alla

nationella statistiska centralbyråer om att mycket snabbt tillhandahålla data för en rad befintliga nyckelvariabler.

Dessa initiativ har medfört en avsevärt förbättrad datasituation och ytterligare förbättringar väntas inom vissa

områden under loppet av 1999.

Där harmoniserade data ännu inte finns att tillgå snabbt är det emellertid nödvändigt att använda de bästa

uppskattningar som kan göras utifrån nationella källor. Dessa uppskattningar görs som regel på grundval av

data för flertalet, men inte alla, länder.

Pris- och kostnadsstatistik

Det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP) för euroområdet är av avgörande betydelse för penning-

politiken. Eurostat tillhandahåller med kort eftersläpning uppgifter om HIKP och dess komponenter som tagits

fram på basis av harmoniserade åtgärder ifråga om täckning, normer för förfarandena vid justering för kvalitets-

förändringar och talrika tekniska detaljer. Ytterligare harmonisering och breddning av täckningen, t.ex. för att

inkludera utgifter för undervisnings- och sjukvårdstjänster, är planerade för de två närmaste åren. Dessa serier

anses emellertid redan uppfylla ECB:s behov för policyanalys när det gäller tillförlitlighet, tidpunkt då de finns

tillgängliga och jämförbarhet.

Prisdeflatorer för BNP och dess komponenter, producentpriser och arbetskraftskostnader är andra indikatorer

som används för analysen av prisutvecklingen. De är ännu inte baserade på fullt harmoniserade data och har en

varierande grad av täckning och jämförbarhet. Flertalet data som används i detta sammanhang tillhandahålls av

Eurostat och förbättringar kan emotses fr.o.m. 1999 till följd av förordningen om kortfristig statistik och under

andra kvartalet 1999 till följd av förordningen om det europeiska systemet för national- och regionalräkenskaper

1995 (ESA 95). Dessutom har det inom ramen för stabilitets- och tillväxtspakten tagits ytterligare ett initiativ

för att harmonisera måtten på reala BNP. För närvarande gäller att även om nationalräkenskapsdeflatorerna på

den aggregerade nivån erbjuder en rimlig grund för analysen innehåller de uppskattade data för flera små länder

som ännu inte rapporterar nationalräkenskaper kvartalsvis. Statistiken över producentpriserna varierar i viss

mån ifråga om använda definitioner. Standardiserade mått på kostnaderna för arbetskraften finns för närva-

rande inte på kvartalsbas för alla länder, men de väntas föreligga fr.o.m. våren 1999.

Produktions- och efterfrågestatistik

Data över euroområdets BNP och dess utgiftskomponenter publiceras av Eurostat. Kvartalsstatistiken innefat-

tar en uppskattning för de länder som ännu inte producerar kvartalsräkenskaper. Skattningar av euroområdets

BNP görs även av ECB på basis av nationella data (som inte redovisas i avsnittet statistikbilagan). Skillnader

kan uppträda mellan de aggregat som Eurostat publicerar och de uppskattningar som baseras på nationella data

på grund av behandlingen av antalet arbetsdagar och säsongrensningen i respektive källa, särskilt för tyska data.

Som nämnts ovan kommer genomförandet av ESA 95 att bredda tillgången på nationalräkenskapsdata under 1999.
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Långsammare tillväxt i produktionen
tredje kvartalet

De data som finns tillgängliga nu tyder på att
tillväxten i produktionen i euroområdet sam-
mantaget saktade av andra halvåret 1998 ef-
ter en stadig tillväxt under första halvåret. (För
metodologiska kommentarer till data som an-
vänts för att analysera produktion, efterfrågan
och arbetsmarknad, se Box 5). Detta ligger i
linje med förväntningarna om att försämringen
i den yttre omgivningen till sist skulle få viss
effekt även på aktiviteten i euroområdet. En
första uppskattning av Eurostat för tredje kvar-
talet 1998 pekar på en ökning i reala BNP för
hela euroområdet på 2,4% jämfört med samma
period ett år tidigare (se tabell 2). Detta skall
jämföras med en genomsnittlig årlig tillväxt-
takt på 3,1% första halvåret 1998. Första halv-
året 1998 taget som helhet kan tjäna som den
lämpligaste referenspunkten, snarare än BNP-
tillväxtens kvartalsprofil, eftersom den beak-
tar att de första två kvartalen kraftigt påver-
kades av kalendereffekterna av när påsken in-
föll. Eftersom publicerade kvartalsdata inte är
korrigerade för inverkan av olika antal arbets-

3 Produktion, efterfrågan och utvecklingen på arbetsmarknaden

dagar tyder de, vid första påseende, på att
BNP-tillväxten gick ned påtagligt till 2,5% an-
dra kvartalet, och alltså bara marginellt sak-
tade av ytterligare tredje kvartalet.

Mönstret med en mera måttlig ekonomisk
expansion sedan våren 1998 avspeglas i en lång-
sammare tillväxt i industriproduktionen. Jäm-
fört med föregående år ökade totalindexet för
industriproduktionen med 4,0% tredje kvar-
talet 1998, efter ökningar på 4,4 % andra kvar-
talet och 6,3 % första kvartalet. Sifferuppgif-
ter som lämnats av nationella myndigheter
finns i vissa fall tillgängliga t.o.m. oktober och
de pekar på att tillväxten i produktionen fort-
satt att sakta av. Produktionen i tillverknings-
industrin, som vanligen starkast speglar
konjunktursvängningarna, visade en nedgång i
tillväxttakten från 7,3% första kvartalet 1998
till 5,0% andra kvartalet och 4,3% tredje kvar-
talet, främst på grund av en avsaktning i bran-
scher som framställer insatsvaror. Branscher
som tillverkar kapitalvaror upplevde likaledes
en lägre tillväxttakt efter det starka första kvar-
talet. De upprätthöll emellertid en stadig till-
växt i produktionen på ca 7%, varav det mesta

På månadsbas finns därutöver i alla medlemsländer tillgång till både kvantitativa och kvalitativa kortfristiga

indikatorer, nämligen data om industriproduktionen och enkätdata (t.ex. om framtidsförväntningarna hos hus-

hållen samt i industri- och byggsektorerna). Många av de kvantitativa data som ECB granskar täcks av EU-

förordningen om kortfristig statistik, och förbättringar väntas i datatillgången på euroområdesnivån.

Landtäckningen, uppgifternas jämförbarhet och tidpunkten för när de föreligger i medlemsländerna är de främ-

sta problemen när det gäller data över industriproduktionen. Detta är också fallet för detaljhandelsomsättningen

och andra typer av information om aktiviteten i tjänstesektorn. Sålunda ger nationella data för närvarande

värdefull kompletterande information.

Arbetsmarknadsstatistik

När det gäller sysselsättningsstatistik finns kvartals- och ibland månadsdata tillgängliga för flertalet länder.

Uppgifterna hämtas från olika källor (enkäter, register) och är därför ännu inte fullt jämförbara. Någon nedbryt-

ning på sektorer som är tillförlitlig och redovisas tillräckligt snabbt och ofta finns ännu inte att tillgå. Data om

arbetslösheten publiceras av Eurostat på standardiserad basis och kan därför skilja sig från de resultat som

redovisas på nationell nivå. En uppdelning på kortfristig och långfristig arbetslöshet på standardiserad basis

månadsvis är, fastän önskvärd, för närvarande inte möjlig att göra. Vid sidan av de två EU-förordningar som

nämnts ovan kommer resultaten av de nya regelbundna enkätundersökningarna av arbetskraften - även de till-

komna genom EU-förordningar - att i en nära framtid förbättra datatillgången.
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berodde på fordonstillverkning. Att döma av
den genomsnittliga ökningen i nyregistreringen
av personbilar i oktober och november kan
detta positiva inflytande ha fortsatt under
fjärde kvartalet. Slutligen expanderade även
produktionen av konsumtionsvaror i en rätt stabil
takt på ca 3,5% under de tre senaste kvartalen.

Indikatorn på framtidstron inom industrin, som
den rapporteras i kommissionens enkät, va-
rierar främst som följd av förändringar i hur
orderstockarna bedöms och skiftande förvänt-
ningar om produktionen. Inom tillverknings-
industrin försvagades bedömningarna av
orderstockarna - i takt med försämringen i
världsekonomin - successivt från augusti till
november efter att ha hållit sig i stort sett oför-
ändrade under första halvåret 1998. Försvagn-
ingen var litet mera uttalad för exportorder
än för inhemska order. Härtill kommer att för-

väntningarna för produktionen blev mer pes-
simistiska. Sammantaget ledde detta till att
näringslivets framtidstro försämrades. Mätt
som glidande tremånadersmedeltal minskade
det betydligt mot slutet av året till en nivå som
låg nära genomsnittet för de senaste tio åren.
Eftersom utvecklingen av framtidstron inom
näringslivetvanligen har gett en ganska tillför-
litlig vägledning om hur produktionen och nä-
ringslivets fasta investeringar kan komma att
utvecklas inom en nära framtid, skulle de se-
naste trenderna tyda på att tillväxttakten i real
BNP kan ha gått ned ytterligare mot slutet av
1998 (se Diagram 7).

Säsongrensat minskade kapacitetsutnyttjandet
med 0,3 procentenhet till 83,3% under förra
årets tredje kvartal. Detta var likväl 11/2

Tabell 2
Produkton, efterfrågan och utvecklingen på arbetsmarknaden i euroområdet
(årlig procentuell förändring, om ej annat anges)

Källor: Eurostat, Europeiska kommissionens företags- och hushållsenkäter. ACEA/A.A.A., nationella data och beräkningar av ECB.
Anm: För ytterligare information om använda data se resp. tabeller och diagram i statistikbilagan i denna månadsrapport.
Alla data är säsongsrensade, utom för industriproduktionen (just. för antal arbetsdgr.), detaljhandelsförsäljn. och nyregistreringen
av personbilar.
1) Data insamlas i januari, april, juli och oktober varje år. De redovisade kvartalssiffrorna anger medeltal för två undersökningar.
    dvs. den undersökning som genomförs i början av ifrågavarande kvartal och i början av följande kvartal.
2) Nettotal i procentenheter; angivna data beräknas som avvikelser från genomsnittet för perioden sedan januari 1985.
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procentenheter över dess långfristiga genom-
snitt och även högre än den topp som iakttogs
i mitten av 1995. Fram till tredje kvartalet 1998
hade anläggningarna körts under ett år med
ett kapacitetsutnyttjande över genomsnittet,
utan att framkalla någon stark uppgång i de
fasta investeringarna för att lindra kapacitets-
hindren. Förklaringen kan vara att förväntning-
arna om orderläget och produktionen mera
hänförde sig till den nära framtiden, medan
investeringsbeslut normalt fattas på grundval
av överväganden som innefattar en längre tids-
horisont.

Inom byggsektorn minskade produktionens
tillväxt märkbart andra kvartalet 1998 och
vände till en nedgång tredje kvartalet. Förtro-
endet i byggsektorn började emellertid öka i
början av 1998 och andra halvåret översteg
det något de nivåer som nåddes under den
kortvariga återhämtningen i slutet av 1994.

Medan produktionen under första halvåret,
med hänsyn till väderförhållandena, tycktes
innebära att den gradvisa återhämtning som
startade andra halvåret 1997 skulle fortsätta,
förefaller data för tredje kvartalet tyda på för-
nyad svaghet. Med tanke på att förtroendet
hållit i sig kan dock de allra senaste uppgif-
terna om produktionen i denna sektor inne-
hålla tillfälliga inslag.

Ett uppmuntrande tecken är att det ännu inte
funnits något belägg för en avsaktning i
konsumtionsefterfrågan. Efter en period med
i stort sett oförändrad framtidstro hos hus-
hållen under sommarmånaderna ifjol ökade
optimismen på nytt fram till november. Då
nådde framtidstron en nivå som bara margi-
nellt understeg toppnivån för de senaste tio
åren. Faktiska och förväntade ökningar i sys-
selsättningen kan - liksom ökningar i köpkraf-
ten till följd av att energipriserna gått ned - ha

Diagram 7
Produktion, och industrins förväntningar
(årlig procentuell förändring; nettotal i procentenheter för industrins förväntningar)

Källor: Eurostat och Europeiska kommissionens företags- och hushållsenkäter.
Anm: För ytterligare information om använda data se resp. tabeller och diagram i statistikbilagan i denna
månadsrapport. Alla data är säsongrensade; data för industriproduktion (totalt exkl. byggnadsverksamhet)
och industrins förväntningar anges som tremånaders centrerat glidande medeltal.
Senaste observation: Real BNP: 2,4& (3 kv 1998); industriprodukton (tremånaders centrerat glidande medeltal): 4,0& (aug 1998);
industriproduktion /månatlig): 3,4& (sep 1998); industrins förväntningar (tremånaders centrerat glidande medeltal): -5% (okt 1998).
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bidragit till de fortsatta förbättringarna i kon-
sumenternas framtidstro, såsom denna rappor-
terats i kommissionens senasteenkäter. Även
detaljhandelsförsäljningen förefaller ha ökat i
en rätt stabil takt på över 2% under första
halvåret, om man tar hänsyn till effekterna på
kvartalsmönstret första och andra kvartalet
1998 av att de indirekta skatterna höjts. Mätt
på basis av glidande tremånadersmedeltal pe-
kar senast tillgängliga data för 1998 på en ac-
celeration.

Sysselsättningen fortsatte att öka

Trots de senaste tecknen på att den ekono-
miska aktiviteten försvagas, fortsatte sysselsätt-
ningen i euroområdet att förbättras under
hösten. På grundval av nationella data uppskat-
tas den totala sysselsättningen i euroområdet
ha stigit med 0,4% under tredje kvartalet 1998
jämfört med föregående kvartal. Den uppgång
i sysselsättningen som iakttagits fr.o.m. våren
1997 konsoliderades sålunda under de första
tre kvartalen 1998, då den årliga tillväxttakten
steg till över 1% (se Tabell 2). Sysselsättningen
i tillverkningsindustrin, som svarar för ca en
femtedel av den totala sysselsättningen, fort-
satte också att öka under tredje kvartalet, låt
vara i en långsammare takt (0,4% från kvartal
till kvartal, jämfört med 0,8% och 1,2% under
de två föregående kvartalen). Detta avspeglade
avsaktningen av aktiviteten i denna sektor. Sys-

selsättningen i andra sektorer, särskilt tjänste-
sektorn, förefaller i sin tur ha accelererat nå-
got.

Arbetslösheten minskade gradvis

De senaste ökningarna i sysselsättningen av-
speglas av att arbetslösheten i euroområdet
minskat sedan oktober 1997. Nedgången i ta-
len för den standardiserade arbetslösheten har
emellertid skett mycket gradvis och minsk-
ningen har, enligt publicerade data, upprepade
gånger stannat av. Så var ånyo fallet i novem-
ber 1998 när Eurostat uppskattade att arbets-
lösheten låg kvar vid samma nivå på 10,8% som
föregående månad, jämfört med 10,9% i sep-
tember och 11,6% ett år tidigare. En möjlig
förklaring till att arbetslösheten minskat i så
låg takt är att flera människor anmält sig hos
arbetsförmedlingarna till följd av en tilltagande
förnimmelse av att jobbutsikterna förbättrats.

I absoluta tal beräknas antalet arbetslösa i eu-
roområdet ha fallit med strax över 1 miljon
personer under 12-månadersperioden fram till
november 1998. Detta är ungefär dubbelt så
mycket som det fall i arbetslösheten som
iakttogs under det kortvariga uppsvinget 1994-
1995. Enligt Eurostats data över arbetslöshe-
ten uppdelad på ålder tycks återhämtningen i
tillskapandet av nya arbetstillfällen netto i syn-
nerhet ha gynnat personer under 25 år.

av att vissa ledande indikatorer och bolagens
vinstutveckling pekade på att tillväxten i För-
enta staternas ekonomi saktade av. De data
som därefter framkom visade emellertid att
den amerikanska ekonomin växte stadigt tredje
kvartalet 1998 och ett antal indikatorer tydde
på fortsatt stark konsumtionsefterfrågan. Detta
ledde senare i  december t i l l  att  ecun
deprecierade något. Den slutade den månaden
på nivån 1,17 dollar, något över sin nivå i slu-
tet av november. Efter de första dagarnas han-
del låg euron på 1,16 dollar i slutet av rapport-
perioden, dvs. den 7 januari 1999.

4 Växelkurser och betalningsbalans

Utvecklingen på valutamarknaden
speglar global osäkerhet
Även om de finansiella marknaderna i större
delen av världen återhämtade sig mot slutet
av 1998, gav indikatorna på de globala ekono-
miska förhållandena forfarande blandade ut-
slag. Riskerna när det gäller tillväxten i världs-
produktionen och världshandeln fortsatte att
övervägande vara nedåtriktade. Till följd av
detta förblev valutamarknaderna förhållande-
vis instabila i december.

Från ett utgångsläge på 1,15 US-dollar i slutet
av november apprecierade ecun mot dollarn
under första hälften av december till en nivå
på 1,18 dollar. Detta skedde bl.a. mot bakgrund
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Diagram 8
Växelkursmönster 1)
(veckogenomsnitt)

Senaste observation: JPY/EUR: 131,39 (4-7 jan 1999); CHF/EUR: 1,61 (4-7 jan 1999).

Senaste observation: USD/EUR: 1,17 (4-7 jan 1999); GBP/EUR: 0,71 (4-7 jan 1999).

 2)

Källa: BIS.
1) Angivna data avser bilaterala växelkurser gentemot ecu fram till utgången av 1998. Från starten av 1999 avses
   växelklurser gentemot euro. För den första veckan i januari 1999 anges genomsnitt för perioden 4-7 januari 1999.
2) Beräkningar av BIS; vägda genomsnitt av de effektiva växelkurserna för länderna i euroområdet gentemot euroområdets
   handelspartners (se Tabell 10i statistikbilagan). En ökning av indexvärdet motsvarar en valutaappreciering för valutaområdet.
   De horisontella linjerna anger genomsnitt för den redovisade perioden.
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Mot den japanska yenen deprecierade ecun
betydligt under december. Den föll från 142
yen i slutet av november till 133 yen i slutet av
december. Detta berodde främst på att yenen
apprecierade starkt mot dollarn. Marknaden
bedömde att detta hade att göra med hem-
tagningen av kapital till Japan snarare än med
grundläggande förbättringar i utsikterna för
den japanska ekonomin. Enligt den japanska
centralbankens kvartalsenkät ”Tankan” försäm-
rades faktiskt stämningsläget i näringslivet i
december, jämfört med läget tre månader ti-
digare. Den 7 januari 1999 noterades euron
till 129 yen.

Gentemot valutorna i de övriga större han-
delspartnerna, Storbritannien och Schweiz,
följde ecun nära utvecklingsmönstret för dol-
larn när det gäller det brittiska pundet och
förblev i  stor t sett oförändrad mot
schweizerfrancen. Vid slutet av rapport-
perioden var eurons kurs mot pundet 0,71
pund. Mot schwizerfrancen stod euron i 1,62
francs.

Euroområdets effektiva växelkurs
stabil

På grund av att rörelserna mot dollarn och
pundet å ena sidan och yenen å andra sidan
ungefärligen uppvägde varandra, förblev den

nominel la ef fekt iva växelkursen för
euroområdets valutor i stort sett oförändrad
i december från månaden dessförinnan (se
Diagram 8), enligt det mått som Bank for In-
ternational Settlements (BIS) använder. Ge-
nomsnittet för december 1998 låg emellertid
ca 4% högre än den genomsnittliga nivån för-
sta halvåret 1998. Därmed åter tog
euroområdets effektiva växelkurs den terräng
som den förlorat under loppet av 1997, samti-
digt som den stannade något under den nivå
som i genomsnitt rått under 1990-talet. I reala
termer, efter deflatering med relativa KPI, upp-
skattades euroområdets effektiva växelkurs i
december 1998 ligga ca 3,5% över sin genom-
snittliga nivå första halvåret 1998, samtidigt
som även denna kurs stannade under sitt lång-
fristiga genomsnitt. Under de allra första da-
garna av januari 1999 förblev euroområdets
nominella effektiva växelkurs i stort sett oför-
ändrad.

Det upplupna överskottet i
handelsbalansen nästan oförändrat

Det finns fortfarande lite information tillgäng-
lig om utvecklingen av euroområdets betal-
ningsbalans (se Box 6). Mot denna bakgrund
kommenteras endast de data över utrikeshan-
deln som Eurostat tagit fram. Dessa grundar
sig på bruttouppgifter om export och import

Tabell 3
Euroområdets utrikeshandel med varor
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Box␣ 6
Euroområdets betalningsbalans - metodfrågor

Framtagandet av statistik för euroområdets totala betalningsbalans undergår nu en större revi-
dering i metodhänseende. En aggregerad betalningsbalans för euroområdet skulle i princip kunna
sammanställas genom att man lägger ihop betalningsbalanserna, netto, för de inbegripna medlems-
länderna. I teorin skulle en sådan metod ge korrekta skattningar av de 11 deltagande ländernas
betalningsbalanser gentemot den övriga världen, eftersom summering av nationella data skulle
innebära att transaktioner inom euroområdet nettas bort. I praktiken stämmer emellertid bila-
terala data inte fullständigt överens, vilket resulterar i avvikelser på euroområdesnivå.

För att lösa sådana problem kommer varje medlemsland att tillhandahålla data för betalnings-
balansen som sammanställs med användning av en gemensam, alternativ, metod. Denna skall
tillämpas fr.o.m. data för januari 1999 samt för historiska data. Statistiken över euroområdets
betalningsbalans kommer att sammanställas genom att - på bruttobasis - aggregera de data som
de 11 deltagande länderna rapporterar för betalningsbalansen gentemot länderna utanför eu-
roområdet. Från april 1999 kommer ECB att publicera månatliga betalningsbalanssiffror med
användning av denna metod.

Från juli 1999 kommer ECB också att i samarbete med kommissionens statistikkontor (Eurostat)
publicera en kvartalsvis betalningsbalans för euroområdet med en mera detaljerad uppdelning
på posterna i finansräkenskaperna (direkta investeringar, portföljinvesteringar, finansiella deri-
vat, andra placeringar och reservtillgångar) liksom även avkastning av kapital.

mellan euroområdet och övriga världen, ex-
klusive transaktioner inom eurooområdet.
Data för betalningsbalansen kommer att bli
tillgängliga under loppet av 1999.

I korthet var handelsbalansens överskott för
euroområdet i september 1998 (den senaste
statistiskt belysta månaden) 5,2 miljarder ecu,
dvs 1,6 miljarder ecu lägre än vad det var mot-
svarande månad 1997. Sett till tredje kvartalet
1998 var exportvärdet, på 194 miljarder ecu,
bara marginellt högre än tredje kvartalet 1997.
Under samma period ökade varuimporten li-

kaså endast blygsamt, från 166 miljarder ecu
till 169 miljarder ecu. Detta står i skarp kon-
trast till de höga tillväxttakter som iakttogs
för importen och exporten under perioden
fram till början av 1998, dvs. innan världseko-
nomin påverkades negativt av utvecklingen i
Asien och Ryssland. Under årets nio första
månader nådde det kumulativa överskottet i
handelsbalansen 61,7 miljarder ecu, vilket no-
minellt var praktiskt taget detsamma som un-
der samma period 1997. Bakom denna utveck-
ling låg å ena sidan sjunkande råvarupriser och
å andra sidan en svagare exportefterfrågan.
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Eurosystemets stabilitetsinriktade
penningpolitiska strategi

I oktober och december 1998 tillkännagav Europeiska centralbankens (ECB) råd de viktigaste insla-
gen i sin stabilitetsinriktade penningpolitiska strategi. Denna är utformad för att upprätthålla pris-
stabilitet i euroområdet. Därigenom fullföljs det uppdrag som givits Europeiska centralbankssystemet
(ECBS) av fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen (”fördraget”). Strategin kommer att
ligga till grund för Eurosystemets penningpolitik, dvs. för ECB och de nationella centralbankerna (NCB)
i de elva EU-länder som införde euron vid starten av etapp tre av Ekonomiska och monetära unionen
(EMU) (se ”Eurosystemet och Europeiska Centralbankssystemet (ECBS)” i denna rapport.). Eurosystemets
stabilitetsinriktade strategi har tre huvudsakliga beståndsdelar: en kvantitativ definition av Eurosystemets
huvudmål, nämligen prisstabilitet, och de två ”pelare” i strategin som används för att förverkliga detta
mål. Den ena pelaren är en framträdande roll för penningmängden, genom att ett kvantitativt referens-
värde tllkännages för tillväxten av ett brett penningmarknadsaggregat. Den andra pelaren är en bred
bedömning av utsikterna för prisutvecklingen och av riskerna för prisstabiliteten i hela euroområdet.

1 Prisstabiliteten och dess betydelse
möjliga bidrag till Europeiska unionens och
dess medborgares bredare ekonomiska mål när
den inriktas på att upprätthålla prisstabilitet i
euroområdet. Denna uppfattning är rotad i
tron - som bekräftats under årtionden av prak-
tisk erfarenhet och en ansenlig mängd empi-
risk ekonomisk forskning - att en penningpoli-
tik som upprätthåller prisstabilitet på ett tro-
värdigt och varaktigt sätt sammantaget ger det
bästa bidraget till att förbättra de ekonomiska
utsikterna och till att höja levnadsstandarden.
Box 2 redovisar de viktigaste argumenten för
att prisstabilitet innebär väsentliga fördelar för
tillväxt och sysselsättning.

Box␣ 1
Eurosystemets uppdrag –  Viktigare utdrag ur fördraget

Artikel 105.1

Huvudmålet för ECBS skall vara att upprätthålla prisstabilitet. Utan att åsidosätta detta mål skall ECBS stödja

den allmänna ekonomiska politiken inom gemenskapen i syfte att bidra till att förverkliga gemenskapens mål

enligt artikel 2.

Artikel 2

Gemenskapen skall ha till uppgift att ... främja en harmonisk och väl avvägd utveckling av näringslivet inom

gemenskapen som helhet, en hållbar och icke-inflatorisk tillväxt som tar hänsyn till miljön, en hög grad av

ekonomisk konvergens, en hög nivå ifråga om sysselsättning och socialt skydd, en höjning av levnadsstandar-

den och livskvaliteten samt ekonomisk och social sammanhållning och solidaritet mellan medlemsstaterna.

Artikel 3a

För att de mål som anges i artikel 2 skall uppnås skall medlemsstaternas och gemenskapens verksamhet ...

innefatta att en gemensam penning- och valutapolitik bedrivs; denna politik skall ha som huvudmål att upprätt-

hålla prisstabilitet och att, utan att detta mål åsidosätts, understödja den allmänna ekonomiska politik som

bedrivs inom gemenskapen.

Fördraget anger att ”huvudmålet för ECBS
skall vara att upprätthålla prisstabilitet” (se Box
1: Eurosystemets uppdrag – Viktigare utdrag
ur fördraget). För att fullfölja detta klart ut-
formade uppdrag ger fördraget ECBS, och som
följd härav Eurosystemet, ett betydande mått
av institutionellt oberoende, låt vara att här-
till fogats vidsträckta förpliktelser när det gäl-
ler transparens och redovisningsskyldighet.

Fördragets logik är klar. Genom att entydigt
lägga fast prisstabilitet som huvudmål för en
oberoende centralbank ger fördraget ett er-
kännande åt att penningpolitiken lämnar bäst
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Fördraget beaktar även att Eurosystemets ge-
mensamma penningpolitik och den politik som
förs av övriga institutioner inom Europeiska
unionen kommer att ömsesidigt påverka var-
andra. Med tanke på den potentiella risken för

polit iskt ingripande i den gemensamma
penningpolitikens utformning och genomför-
ande har fördraget gjort ECB och de natio-
nella centralbankerna (NCB) oavhängiga av
nationella regeringar och politisk inblandning.

Box␣ 2
Fördelarna med prisstabilitet

Ett stort antal ekonomiska argument pekar på fördelarna med prisstabilitet. Denna box fokuserar särskilt på

fördelarna med prisstabilitet för utsikterna till real ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Bland de främsta

argumenten är:

1. Prisstabilitet förbättrar synligheten hos relativprismekanismen och därmed undviks snedvridningar och

underlättas att marknaderna fördelar de reala resurserna effektivt både mellan användningsområden och

över tiden. En effektivare fördelning höjer ekonomins produktionsförmåga. I denna mening skapar pris

stabilitet en miljö som ger störst verkan åt de nödvändiga strukturreformer som nationella regeringar

genomför för att höja marknadernas flexibilitet och effektivitet.

2. Som utvecklas i huvudtexten minimeras påslaget för inflationsrisken i de långa räntorna av prisstabilitet.

Därmed sänks de långa räntorna och bidrar till att stimulera investeringar och tillväxt.

3. Osäkerhet om den framtida prisnivån leder till att reala resurser avleds för att skydda mot inflation eller

deflation i stället för att användas för produktiva ändamål. Upprätthålls prisstabilitet på ett trovärdigt sätt

undviks dessa kostnader och skapas den miljö som främjar effektiva beslut om reala investeringar. Pris

stabilitet undanröjer också de reala kostnader som uppstår när inflation eller deflation förstärker skatte-

och välfärdssystemens snedvridande effekter på det ekonomiska beteendet.

4. Genom att upprätthålla prisstabilitet undviks den stora och godtyckliga omfördelning av förmögenheter

och inkomster som uppstår i såväl inflationistiska som deflationistiska miljöer. Det bidrar därmed till att

upprätthålla social sammanhållning och stabilitet.

Dessa argument talar sammantaget för att upprätthållande av prisstabilitet i sig bidrar till att mål för produktion

och sysselsättning uppnås. Den logik som både fördraget och Eurosystemets stabilitetsinriktade penningpolitiska

strategi vilar på är sålunda att målen för produktion och sysselsättning främjas bäst genom en penningpolitik

som inriktas på prisstabilitet.

Härtill kommer att det finns empiriska belägg som väl styrker att fördelarna med prisstabilitet för det reala

ekonomiska utfallet är betydande. Flera studier av ett stort antal länder har visat att nationer med lägre inflation

i genomsnitt tycks växa snabbare (t.ex. visar Robert J. Barro detta i Determinants of economic growth, MIT

Press, 1997). Enligt empiriska undersökningar uppskattas vidare fördelarna med prisstabilitet vara mycket på-

tagliga. Ett antal studier har visat hur betydande de kostnader är som uppstår när inflation förstärker skatte- och

bidragssystemens inneboende snedvridande effekter (se t.ex. Martin S. Feldstein, Costs and benefits of price

stability, Chicago University Press, som publiceras 1999). En utvidgning av denna analys till ett antal länder i

euroområdet talar för att fördelarna med att upprätthålla prisstabilitet i dessa sammanhang t.o.m. kan vara

större än i Förenta staterna.
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Detta institutionella oberoende gör det möj-
ligt för Eurosystemet att fullfölja prisstabilitet
inom en lämplig medelfristig ram, vilket väsent-
ligt stärker penningpolitikens trovärdighet. Det
erkänns allmänt att en centralbank som inte
är oberoende är mottaglig för kortsiktiga på-
tryckningar som kan försvåra upprätthållan-
det av prisstabilitet. Eurosystemets institutio-
nella oberoende, sådant det garanteras av
fördraget, tjänar därför allmänhetens intresse
eftersom allmänheten gynnas av den miljö med
stabila priser som blir följden.

Prisstabilitet och växelkurs

Institutionellt oberoende betyder emellertid
inte isolering. Eurosystemet kommer att sam-
verka med andra politikorgan, t.ex. när det
gäl ler växelkurspol i t iken. Eftersom
växelkurspolitiken måste vara förenlig med
penningpolitiken anger stadgan att huvudmå-
let för gemenskapens växelkurspolitik är att
upprätthålla prisstabilitet. I detta sammanhang
ger stadgan Eurosystemet den ”grundläggande
uppgiften” att ”genomföra valutatransaktioner
enligt bestämmelserna i artikel 109”. Artikel
109 förutser att rådet (i dess sammansättning
av finansministrar) genom enhälligt beslut kan
ingå ”formella avtal om ett växelkurssystem
för euron i förhållande till valutor i tredje land”.
Därutöver noterar artikeln att rådet även med
kvalificerat flertal besluta kan utfärda ”allmänna
rikt l in jer” t i l l  Eurosystemet om
växelkurspolitiken. Beträffande den först-
nämnda frågan klargjorde rådet i en rapport
till Europeiska rådet i december 1997 att ett
formellt växelkurssystem av detta slag med all
sannolikhet inte kommer att upprättas under
förutsebar framtid. I samma rapport tillkänna-
gav rådet, låt vara i icke rättsligt bindande form,
att det endast kommer att utfärda ”riktlinjer”
under exceptionella omständigheter, t.ex. när
det råder en klar felvärdering.

Under nuvarande förhållanden - när det var-
ken finns något formellt växelkursavtal eller
någon allmän riktlinje - blir eurons växelkurs
resultatet av löpande och förväntad penning-
politik och annan politik i både euroområdet
och annorstädes samt av hur marknads-
deltagarna uppfattar denna politik. Eftersom

Eurosystemets penningpolitiska strategi inte
omfattar något växelkursmål för euron under-
lättas uppgiften att fokusera på att upprätt-
hålla prisstabilitet i euroområdet.

Penningpolitik och stöd för den
allmänna ekonomiska politiken

I linje med att de policyansvariga myndighe-
terna i en omgivning präglad av ömsesidigt
beroende behöver upprätthålla ett samarbete
och en dialog, föreskriver fördraget att
Eurosystemet skall ”stödja den allmänna eko-
nomiska politiken inom gemenskapen i syfte
att bidra till att förverkliga gemenskapens mål
enligt artikel 2”. Samtidigt anger stadgan, ånyo
i medvetande om farorna med politisk inbland-
ning i penningpolitiken, att Eurosystemet skall
agera ”utan att åsidosätta detta mål” (dvs pris-
stabilitet). Både fördragets logik och argumen-
tationen i Box 2 talar starkt för att det bästa
bidrag som penningpolitiken kan ge i denna
stödjande roll är att entydigt fokusera på att
upprätthålla prisstabilitet på medellång sikt och
därmed skapa den stabila miljö i vilken andra
politikåtgärder kan vara som mest effektiva.
Saknas insikt härom finns fara för att allmän-
heten kommer att tvivla på Eurosystemets åta-
gande att upprätthålla prisstabilitet. Inflations-
förväntningar och riskpremier skulle stiga, och
leda till högre långa räntor och högre kostna-
der för de investeringar som krävs för att
åstadkomma hållbara och varaktiga ökningar i
levnadsstandarden.

I detta hänseende hyser ECB-rådet starkt be-
kymmer över den nuvarande höga nivån på
arbetslösheten i euroområdet. Detta problem
är emellertid övervägande strukturellt till sitt
ursprung. Främst orsakas det av stelheter på
arbets- och varumarknader inom euroområ-
det, vilka delvis är en följd av alltför stark eller
olämplig reglering av dessa marknader. Struk-
turella reformer i syfte att minska dessa stel-
heter är den lämpliga ekonomisk-politiska
motreaktionen. I de euroländer där sådana
reformer genomförts har arbetslösheten fallit
påtagl igt . En effektiv strukturpol it ik på
euroområdesnivå skul le leda t i l l  högre
trendmässig real tillväxt. Inom sin penning-
politiska strategi skulle Eurosystemet natur-
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ligtvis beakta en sådan högre tillväxt. Att för-
söka minska arbetslösheten genom att föra en
inflationistisk penningpolitik skulle emellertid
i slutändan omintetgöra syftet, eftersom en
sådan politik bara skulle undergräva pris-
stabiliteten på medellång sikt, som utgör grun-
den för en varaktig och hållbar tillväxt i sys-
selsättningen.

Transparens och
redovisningsskyldighet

Alla centralbanker verkar i en bestämd social,

politisk och institutionell miljö. I ett demokra-
tiskt sammanhang är det avgörande att en obe-
roende centralbank är öppen, transparent och
tydlig ifråga om resonemangen bakom sina
handlingar samt att den är skyldig att stå till
svars för sina resultat. I insikt om betydelsen
av dessa frågor i euroområdet pålägger fördra-
get Eurosystemet några av de strängaste
rapporteringsföreskrifter som förekommer
bland centralbanker. I  prakt iken har
Eurosystemet redan bundit sig för att t.o.m. över-
skrida dessa stränga krav (se Box 3: Transpa-
rens och redovisningsskyldighet i Eurosystemet).

Box␣ 3
Transparens och redovisningsskyldighet i Eurosystemet

I allmänhet bör centralbanker vara öppna, transparenta och redovisningsskyldiga samt rapportera fullständigt

till allmänheten om sin verksamhet, inklusive hur de för penningpolitiken. En transparent och redovisnings-

skyldig centralbank stärker sin trovärdighet genom tydlig kommunikation med allmänheten för att därigenom

signalera att dess politik på lämpligt sätt är inriktad på att upprätthålla prisstabilitet. I detta hänseende lever

Eurosystemet upp till eller överträffar den bästa praxisen hos vilken centralbank som helst.

ECB:s ordförande kommer att hålla en presskonferens omedelbart efter varje månads första möte med ECB-

rådet. Vid dessa tillfällen kommer ordföranden att göra ett utförligt uttalande om rådets syn på det ekonomiska

läget och utsikterna för prisutvecklingen, följt av en omgång med frågor och svar. Tidtabellen för dessa möten

och presskonferenser har redan tillkännagivits för 1999. Detta regelbundna uttalande kommer att kompletteras

med publiceringen av en månadsrapport. Månadsrapporten avses förse allmänheten och finansmarknaderna

med en grundlig bedömning av den ekonomiska omgivningen och även med artiklar om ekonomins struktur

och aktuella frågor av vikt för den gemensamma penningpolitiken.

Vidare kommer Eurosystemets balansräkning att publiceras veckovis. En årsrapport om Eurosystemets verk-

samhet skall utarbetas och kompletteras med kvartalsrapporter. Dessa rapporter kommer att tillställas Europa-

parlamentet, EU:s råd och Europeiska kommissionen. Europaparlamentet kommer att hålla en remissdebatt om

de rapporter som det får. ECB:s ordförande och direktionens medlemmar måste svara på frågor som ställs av

Europaparlamentets utskott. Ordföranden kommer att framträda inför parlamentets utskott fem gånger om året,

i anslutning till att de kvartals- och årsrapporter som nämnts ovan överlämnas.

ECB-rådets medlemmar kommer också att genom tal informera allmänheten om penningpolitiken och ekono-

min. Arbetspapper och teknisk analys av ECB:s tjänstemän kommer att publiceras för granskning av experter

och för vetenskaplig bedömning. Dessa artiklar och andra redovisningar kommer inte enbart att behandla den

centrala frågan om penningpolitik och den monetära transmissionsmekanismen utan även de större ekono-

miska problem som Europa har, inte minst den höga arbetslöshetsnivån.

ECB har bundit sig för att kommunicera med allmänheten på ett tydligt och transparent sätt på alla dessa sätt.

Mot denna bakgrund uppvisar Eurosystemet tydligt höga nivåer ifråga om transparens och redovisning.
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2 Rollen för en penningpolitisk strategi

Penningpolitikens huvudmål är att upprätthålla
prisstabilitet. En centralbank kan emellertid
inte kontrollera prisnivån direkt genom att
använda de penningpolitiska instrument som
står t i l l  dess förfogande . I  stä l let  står
centralbankerna inför en invecklad process när
det gäller transmissionen av deras egna policy-
åtgärder till förändringar i den allmänna pris-
nivån. Denna penningpolitikens transmissions-
mekanism utmärks av att det finns flera åtskilda
kanaler, genom vilka effekterna framkommer
med långa, varierande och inte fullt förutsäg-
bara dröjsmål. Själva transmissionsmekanismen
förändras dessutom kontinuerligt som en följd
av förändringar i ekonomiskt beteende och in-
stitutionell struktur.

Eftersom transmissionsmekanismen är inveck-
lad måste utarbetandet, diskussionen och re-
dovisningen av penningpolitiska beslut infogas
i en sammanhängande och klargörande ram.
Detta är den penningpolitiska strategins roll.
Denna strategi fyller två avgörande funktio-
ner:

För det första tvingar strategin fram en
klar struktur på själva processen för
policybeslut. Strategin måste säkra att
ECB-rådet har den information och ana-
lys som krävs för att fatta effektiva
penningpolitiska beslut för att upprätt-
hålla prisstabilitet. ECB-rådet måste ar
beta inom en sammanhängande analy-
tisk ram som gör det möjligt att över-
sätta utvecklingen i den ekonomiska
omgivningen till lämpliga beslut på de
villkor som ges inom Eurosystemets
öppna marknadsoperationer och dess
stående faciliteter. Genom att använda
dessa instrument kan Eurosystemet
utöva en betydande styrning av de korta
marknadsräntorna, som sedan påverkar
andra ekonomiska variabler och, till sist,
prisnivån.

•

När man utformar en penningpolitisk strategi
för att klara dessa två kompletterande uppgif-
ter är det väsentligt att ha kunskap om hur
ekonomin fungerar. Särskilt krävs medveten-
het om hur framtida hot mot prisstabiliteten
kan bedömas genom att iaktta den löpande
utvecklingen av det ekonomiska läget. Med
andra ord måste egenskaperna hos de mone-
tära, f inansie l la  och andra ekonomiska
indikatorerna på prisutvecklingen analyseras.

Det är dessutom av helt avgörande betydelse
att i stora drag förstå hur penningpolitiken, ge-
nom de korta nominella räntorna, påverkar
ekonomin i allmänhet och, i slutändan, prisni-
vån. Att förstå transmissionsmekanismen blir
till hjälp när det gäller att bedöma om de
policyåtgärder som vidtagits är lämpliga för att
möta de hot mot prisstabi l i teten som
indikatorerna avslöjat.

En penningpolitisk strategi är sålunda en sam-
manhängande och strukturerad beskrivning av
hur penningpolitiska beslut fattas i ljuset av
utfallet av olika ekonomiska indikatorer, för att
uppfylla det övergripande målet, prisstabilitet.

För det andra är Eurosystemets
penningpolitiska strategi ett redskap för
att kommunicera med allmänheten. Pen-
ningpolitik är effektivast när den är tro-
värdig, dvs. när allmänheten är fullstän-
digt övertygad om att penningpolitiken
är helt uppbunden till prisstabilitets-
målet och genomförs på ett sätt som
effektivt uppfyller detta mål. Därför
måste den penningpolitiska strategin
inte bara ge signaler om penningpolitik-
ens övergripande mål, utan den måste
även övertyga allmänheten om att detta
mål kommer att nås.

•



ECB Månadsrapport • Januari 199944

3 Kriterier för att välja penningpolitisk strategi för Eurosystemet

Allmänna kriterier

För att fullfölja de syften som beskrivits ovan
måste Eurosystemets penningpolitiska strategi
tillfredsställa vissa allmänna kriterier. Främst
bland dessa kriterier är principen om effekti-
vitet. Den bästa penningpolitiska strategin för
Eurosystemet är den som bäst säkrar att hu-
vudmålet prisstabilitet uppnås och att en tro-
värdig och realistisk bindning till detta mål sig-
naleras.

För att en penningpolitisk strategi skall vara
effektiv måste den, som diskuterats ovan, vara
trovärdig. Med andra ord måste allmänheten
och i synnerhet de finansiella marknaderna
vara övertygade om att ECB-rådet är bundet
till att upprätthålla prisstabilitet. Vidare måste
de vara förvissade om att rådet har de instru-
ment och den expertis som krävs för detta
och genomför penningpolitiken med detta mål
i åtanke.

För att bygga upp ett gott anseende, och däri-
genom den trovärdighet som erfordras för att
framgångsrikt och effektivt föra den gemen-
samma penningpolitiken, måste Eurosystemets
penningpolitiska strategi uppfylla ett antal an-
dra kriterier:

◆ Strategin måste vara tydlig och förståelig.
Om det finns tvetydighet om målet för
penningpolitiken eller om hur detta mål skall
uppnås skapas onödig osäkerhet hos allmän-
heten.

◆ Vidare måste strategin vara transparent. All-
mänheten måste få information i förväg om
på vilka grunder ECB-rådet fattar penning-
politiska beslut och om den ekonomiska
motiveringen för dessa.

◆ Strategin måste säkra att Eurosystemet är
redovisningsskyldigt både för sina policy-
åtgärder och för resultatet när det gäller
att nå huvudmålet, prisstabilitet. ECB-rådet
anser att detta medför att ett kvantitativt
mål måste offentliggöras mot vilket allmän-
heten kan göra en meningsfull bedömning

av resultatet för Eurosystemet och av dess
gemensamma penningpolitik.

◆ Slutligen måste strategin vara förenlig med
Eurosystemets institutionella oberoende.

De särskilda förhållandena vid
starten av valutaunionen

Utöver de allmänna kriterier som angetts ovan
måste även vissa viktiga kännetecken beaktas
när det gäller de särskilda förhållanden som
Eurosystemet står inför i starten och under
de första åren av etapp tre.

Att bygga upp trovärdighet är särskilt viktigt
för ECB i begynnelsen av etapp tre eftersom
banken är en ny institution som saknar en egen,
självständig, meritlista och ett eget förvärvat
anseende. De deltagande NCB, som utgör be-
ståndsdelar av Eurosystemet, har över åren
byggt upp ett starkt anseende när det gäller
att upprätthålla prisstabilitet. Genom att sä-
kerställa så mycket kontinuitet som möjligt
med NCB:s mål och framgångsrika resultat
före valutaunionen kan Eurosystemet ärva
detta anseende, till gagn för sin trovärdighet
framöver.

Eurosystemet står emellertid inför en unik si-
tuation vid starten av valutaunionen. Vad som
särskilt oroar Eurosystemet i dessa speciella
förhållanden är den osäkerhet som oundvikli-
gen uppstår till följd av själva övergången till
etapp tre. Denna hänför sig i synnerhet till hur
övergången till etapp tre kommer att påverka
det ekonomiska beteendet, de institutionella
strukturerna och de statistiska serierna i euro-
området.

Införandet av den gemensamma penning-
politiken markerar ett betydelsefullt system-
skifte. Omvandlingen av de institutionella ar-
rangemangen för att besluta om och genom-
föra penningpolitiken kommer att förändra
strukturen inom betydande sektorer av eko-
nomin, särskilt det finansiella systemet.
Systemskiftet kommer sannolikt vidare att för-
ändra det sätt på vilket förväntningar bildas i
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euroområdet. Detta kan redan ha förmärkts
under senare år i många länder, där de lång-
siktiga inflationsförväntningarna stabiliserats på
nya, låga, nivåer till följd av att trovärdiga och
varaktiga bindningar gjorts till prisstabilitets-
målet.

Till följd härav kan empiriska samband mellan
ekonomiska variabler som skattats utifrån data
från det förflutna bli instabila om beteendet
förändras i denna nya omgivning. Dessa för-
ändringar kan försvåra Eurosystemets bedöm-
ning av ekonomiska förhållanden eftersom
egenskaperna hos olika monetära, finansiella
och andra ekonomiska indikatorer för den
kommande prisutvecklingen kan komma att
ändras.

Vad beträffar strukturella förhållanden i euro-
området kan beteendemässiga förändringar i
begynnelsen av etapp tre bli särskilt uttalade i
den finansiella sektorn, där valutaunionens in-
flytande kan framkomma mera omedelbart.
Exempelvis kan utvecklingen av penning-
mängdsaggregaten - vilka till stor del består av
bankinlåning - påverkas av övergången till etapp
tre. Införandet av euron har också kunnat
medföra förändringar i banksystemet och
omviktningar inom privata värdepappersport-
följer mellan monetära och icke-monetära till-
gångar.

De strukturella och institutionella förändring-
arna kommer emellertid inte att begränsas till
det finansiella systemet. Tillsammans med pro-
grammet för den inre marknaden kommer
undanröjandet av valutarisken i euroområdet
att öka transparensen när det gäller prissätt-
ningen på varu- och arbetsmarknaderna. Där-

med kommer troligen konkurrensen och
innovationsverksamheten att intensifieras.
Konsumtions- och investeringsbeteendet kan
allmänt komma att påverkas av systemskiftet
till en miljö med stabila priser. Under dessa
omständigheter blir det också svårt att göra
makroekonomiska analyser och prognoser, ef-
tersom de historiska empiriska sambanden på
vilka de till stor del bygger kan börja försvagas.

Dessa osäkerheter - som uppstår direkt ur
själva övergången till etapp tre - både förstärks
av och har samband med det bredare ekono-
miska sammanhang inom vilket valutaunionen
bildas. Världsekonomins ökande internationa-
lisering har, liksom den nuvarande höga tak-
ten i de tekniska utvecklingen, påverkat alla
sektorer av ekonomin. Alla dessa effekter kan
förändra egenskaperna hos de viktigaste
indikatorerna, vilka därför måste tolkas med
särskild försiktighet och omsorg.

Vidare har valutaunionen i många hänseenden
skapat ett helt nytt ekonomiskt område för
vilket heltäckande och harmoniserade data ti-
digare inte insamlats. Ett antal helt, eller näs-
tan helt, harmoniserade serier finns nu tillgäng-
liga. Dessa inkluderar monetära uppgifter för
euroområdet, betalningsbalansuppgifter och
det harmoniserade konsumentprisindexet
(HIKP). Denna statistik för hela euroområdet
grundar sig emellertid delvis på nya begrepp
och de statistiska egenskaperna i dessa serier
är ännu inte välkända. Därför står de ekono-
misk-politiska beslutsfattarna inför större osä-
kerhet om den tillgängliga statistikens egen-
skaper än vad som vanligen varit fallet tidigare
i nationella sammanhang.

4 Eurosystemets stabilitetsinriktade penningpolitiska strategi

Efter att ha övervägt olika alternativ på grund-
val av de kriterier och överväganden som skild-
rats ovan har ECB-rådet tillkännagivit den
stabilitetsinriktade penningpolitiska strategi
som skall ligga till grund för de penningpolitiska
besluten i Eurosystemet under etapp tre av
EMU. De viktigaste inslagen i denna strategi
redovisades för allmänheten den 13 oktober
1998 och har därefter utvecklats i anföranden

och uttalanden av ECB:s ordförande och an-
dra medlemmar av rådet. Strategin har tre hu-
vudsakliga beståndsdelar:

◆ en kvantitativ definition på den gemensamma
penningpolitikens huvudmål, nämligen pris-
stabilitet

◆ de ”två pelare” i strategin som används för
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att nå detta mål:
 • en framträdande roll för penningmängden,
   vilket signaleras genom att tillkännage ett
   referensvärde för tillväxten av ett brett
   penningmängdsaggregat
 • en brett grundad bedömning av utsikterna
   för prisutvecklingen framöver och av ris
   kerna för prisstabiliteten i euroområdet
   totalt sett.

Den kvantitativa definitionen
på prisstabilitet

Definitionen

ECB-rådet har beslutat att publicera en kvan-
titativ definition på prisstabilitet. En offentlig-
gjord definition ger klar vägledning för förvänt-
ningarna om kommande prisutveckling och
hjälper till att bygga upp tilltron till den nya
strategin. Publiceringen av Eurosystemets de-
finition på prisstabilitet ger även allmänheten
en klar fingervisning när den skall bedöma
framgången med den gemensamma penning-
politiken. Därmed gör den Eurosystemet och
dess stabilitetsinriktade penningpolitiska stra-
tegi transparent samtidigt som redovisnings-
kraven tillgodoses.

Mot denna bakgrund har ECB-rådet antagit
följande definition: ”Prisstabilitet skall definie-
ras som en ökning från år till år på under 2%
i det harmoniserade konsumentprisindexet
(HIKP) för euroområdet”. Prisstabilitet enligt
denna definition ”skall upprätthållas på med-
ellång sikt”.

Formuleringen ”under 2%” anger klart den
övre gräns för den uppmätta inflationen i HIKP
som är förenlig med prisstabilitet. Samtidigt
anger användningen av ordet ”ökning” i defi-
nitionen tydligt att deflation, dvs. utdragen
nedgång i nivån för HIKP, inte skulle bedömas
vara förenlig med prisstabilitet.

Det bör noteras att Eurosystemets definition
på prisstabilitet är i linje med den definition
som flertalet NCB i euroområdet använde före
övergången till valutaunionen. Härigenom säk-
ras ett betydande inslag av kontinuitet med de-
ras framgångsrika penningpolitiska strategier.

HIKP-indexet

Den valda definitionen identifierar HIKP som
det prisindex som skall användas vid bedöm-
ningen av om prisstabilitet har uppnåtts och
vidmakthållits. Detta index skapades ursprung-
ligen för att bedöma priskonvergensen under
etapp två och det är till stor del harmoniserat
för de skilda länderna i euroområdet. Använd-
ningen av HIKP är också förenlig med allmän-
hetens vanliga fokus på konsumentpriserna när
den bedömer utvecklingen av prisnivån.

Bland ekonomer inom akademiska och finan-
siella kretsar och inom centralbankerna finns
en bred samsyn om att olika former av syste-
matiska mätfe l  kan förekomma i
konsumentprisindexar (KPI). Dessa fel härrör
främst från förändringar i konsumtions-
mönstren och kvalitetsförbättringar för de
varor och tjänster som ingår i den korg som
används för att utforma ett särskilt prisindex.
Sådana fel kan inte alltid rättas till helt vid upp-
byggnaden av prisindexar. De systematiska
mätfelen leder vanligen till att KPI något över-
skattar den ”sanna” inflationstakten.

HIKP för euroområdet är ett förhållandevis
nytt begrepp och långa serier bakåt i tiden finns
inte. Följaktligen är studierna av de systema-
tiska mätfelen i HIKP preliminära och slutsat-
serna oklara. Eurostat har lagt ned ett bety-
dande arbete på att minska eller undanröja
mätfelen i HIKP. Det är därför sannolikt att
felen i HIKP är mindre än vad som kunnat iakt-
tas för nationella KPI i de länder som ingår i
euroområdet. Tillgängliga empiriska uppgifter
tyder vidare på att mätfelen i nationella KPI
för euroländerna är mindre än vad som
skattats i ett antal framstående studier av
konsumentprisindexarna i andra länder.

Hittills vet man inte hur stor framgång dessa
försök att minimera mätfelen i HIKP innebu-
rit. Det är vidare sannolikt att storleken av
mätfelen förändras över tiden allteftersom
ekonomins struktur utvecklas och de statis-
tiska metoderna förändras, delvis som reak-
tion på dessa förändringar i den ekonomiska
strukturen. Därför har undvikits att i defini-
tionen uttryckligen ta in särskilda skattningar
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av mätfelen i HIKP, samtidigt som sådana fel
beaktas genom att inte sätta den undre grän-
sen för de uppmätta ökningarna i prisnivån till
noll.

Slutligen har ECB-rådet förklarat att genom
att definiera prisstabilitet i termer av HIKP för
euroområdet har det klargjort att dess beslut
kommer att grundas på en bedömning av ut-
vecklingen i euroområdet i dess helhet. Med
en gemensam penningpolitik måste policy-
besluten fattas på ett sätt som återspeglar för-
hållandena i euroområdet i dess helhet, sna-
rare än utvecklingen i särskilda regioner eller
länder.

Medelfristig inriktning

Uttalandet att ”prisstabilitet skall upprätthål-
las på medellång sikt” återspeglar behovet att
ge penningpolitiken en framåtsyftande, medel-
fristig, inriktning. Det tar också hänsyn till att
det finns en kortsiktig instabilitet i priserna,
till följd av att prisnivån utsätts för icke-mo-
netära störningar som inte kan kontrolleras
genom penningpolitiken. Effekterna av änd-
ringar i indirekta skatter eller variationer i in-
ternationella råvarupriser är bra exempel.
Eurosystemet kan inte hållas ansvarigt för
dessa kortfristiga störningar som påverkar
prisnivån men som det har föga kontroll över.
Att i  stä l let  bedöma resultaten av
Eurosystemets gemensamma penningpolitik
över en medel fr ist ig period säkrar att
redovisningsskyldigheten tillvaratas på ett rik-
tigt och meningsfullt sätt.

Vidare gäller att en medelfristig inriktning av
penningpolitiken är lämplig för att möta vissa
slag av oförutsedda ekonomiska störningar
som påverkar prisnivån och som kan hota pris-
stabiliteten genom att möjliggöra en gradvis
och välavvägd reaktion från centralbankernas
sida. Därmed uppstår inte någon onödig eller
möjligen självförstärkande osäkerhet i de korta
räntorna eller den reala ekonomin. Samtidigt
säkrar den likväl att prisstabiliteten - och de
fördelar denna medför - upprätthålls på medel-
lång sikt.

Strategins två pelare

Referensvärdet - en framträdande roll
för penningmängden

Inflation är ytterst ett monetärt fenomen. ECB-
rådet har följaktligen sett det som viktigt att
ge penningmängden en framträdande roll i
Eurosystemets strategi. Penningmängden utgör
ett naturligt, fast och pålitligt ”nominellt an-
kare” för en penningpolitik som siktar på att
upprätthålla prisstabilitet. Den viktiga roll som
penningmängden spelar i  den samlade
stabilitetsinriktade strategin betonar också
Eurosystemets ansvar för de monetära
inflationsimpulserna, vilka en centralbank kan
kontrollera lättare än själva inflationen.

För att signalera den framträdande roll som
den givit penningmängden har ECB-rådet till-
kännagivit ett kvantitativt referensvärde för
tillväxten i penningmängden som en pelare i
den samlade stabilitetsinriktade strategin.
Referensvärdet skall hjälpa rådet att analysera
och redovisa den information som ligger i
penningmängdsmåtten på ett sätt som ger en
sammanhängande och trovärdig vägledning för
en penningpolitik som inriktas på prisstabilitet.

Två egenskaper bör betonas hos det kvantita-
tiva referensvärdet för tillväxten i penning-
mängden:

◆ För det första har referensvärdet beräknats
på ett sätt som är förenligt med - och bi-
drar till uppnåendet av - prisstabilitet. För
att säkra att referensvärdet är förenligt med
prisstabil itet på medellång sikt måste
penningmängden ha ett stabilt samband med
euroområdets prisnivå på denna sikt. Stabi-
liteten hos detta samband bedöms vanligen
utifrån en funktion för penningefterfrågan,
där ett särskilt penningmängdsaggregat re-
lateras till prisnivån och andra makroekonomi-
ska variabler, såsom realinkomst och räntor.

◆  För det andra skulle påtagliga eller utdragna
avvikelser i penningmängdens tillväxt från
referensvärdet i normala fall signalera ris-
ker för prisstabiliteten på medellång sikt.
Detta förhållande kräver både att det före-
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ligger ett stabilt samband mellan penning-
mängden och prisnivån och att penning-
mängdens tillväxt är en ledande indikator
på utvecklingen i prisnivån.

Uppläggningen med ett referensvärde binder
emellertid inte Eurosystemet till att på kort
sikt korrigera avvikelser i penningmängdens
tillväxt från referensvärdet. Räntorna kommer
inte att ändras ”mekaniskt” som reaktion på
sådana avvikelser för att försöka återföra
penningmängdens tillväxt till referensvärdet.
Därför behöver det inte vara möjligt att på
kort sikt kunna kontrollera det penningmängd-
smått för euroområdet för vilket referens-
värdet tillkännages genom att ändra någon kort
nominell ränta som Eurosystemet har nära in-
flytande över. Detta är en av de främsta skill-
naderna mellan att bestämma ett referensvärde
och att tillkännage ett intermediärt penning-
mängdsmål.

Tillgängliga empiriska uppgifter talat för att
breda penningmängdsmått (dvs. sådana som
innefattar en bred uppsättning av inlånings-
former, inklusive tidsbunden inlåning och spar-
konton, liksom nära substitut för dessa, såsom
bankers omsättningsbara korta skuldbevis)
besitter de egenskaper som krävs för att till-
kännage ett referensvärde. Tidigare har efter-
frågan på pengar i bred mening i euroområdet
varit stabil på lång sikt. Breda mått på penning-
mängden har varit ledande indikatorer på ut-
vecklingen av prisnivån. Detta står i kontrast
till de empiriska egenskaperna hos en snävare
definition av penningmängden inom euroom-
rådet, som, även om den kunnat kontrolleras
genom bruk av korta nominella räntor, varken
visat stabilitet i förhållande till prisnivån eller
haft något betydelsefullt värde som indikator
för denna. Dessa rön måste naturligtvis be-
handlas med viss försiktighet med tanke på den
statistiska och ekonomiska osäkerhet som
belysts ovan. Likväl har det empiriska mate-
rialet bedömts vara tillräckligt starkt och ro-
bust för att att ett referensvärde skall kunna
tillkännages för ett brett penningmängdsmått.
ECB-rådet har valt att tillkännage ett referens-
värde för måttet M3, definierat genom en upp-
räkning av vad som ingår i form av inte bara
sedlar och mynt i omlopp samt de inlånings-

former som traditionellt räknas in i den breda
penningmängden utan därtill både andelar i
penningmarknadsfonder (MMF) och skuldebrev
som utges av monetära finansiella institutio-
ner (MFI). Begreppsmässiga och empiriska as-
pekter på euroområdets penningmängdsmått
kommer att diskuteras mera detaljerat i en
artikel som skall införas i månadsrapporten för
februari 1999.

Mot denna bakgrund har referensvärdet för
tillväxten i penningmängden räknats fram ge-
nom att använda det välkända sambandet mel-
lan å ena sidan penningmängden och å andra
sidan priserna, den reala bruttonationalproduk-
ten (BNP) och pengarnas omloppshastighet.
För priserna måste härledningen av referens-
värdet grunda sig på Eurosystemets offentlig-
gjorda definition på prisstabilitet. Med hänsyn
till penningpolitikens medelfristiga inriktning är
det vidare lämpligt att grunda framtagandet av
referensvärdet på antaganden om den medel-
fristiga utvecklingen av såväl reala BNP som
omloppshastigheten. Att anta en trendmässig
tillväxt i reala BNP tenderar i detta hänseende
att göra penningpol i t iken konjunktur-
utjämnade, i och med att en tillväxt i reala BNP
som understiger trenden normalt är förknip-
pad med en lägre tillväxt i penningmängden i
förhållande till ett referensvärde som beräk-
nats med användning av produktionstrenden.

Den 1 december 1998 tillkännagav ECB-rådet
sitt referensvärde för tillväxten av M3. Här-
ledningen av referensvärdet grundades på föl-
jande medelfristiga antaganden:

◆ Prisstabilitet måste upprätthållas i överens-
stämmelse med Eurosystemets offentlig-
gjorda definition, så att ökningarna från år
till år i HIKP för euroområdet understiger
2%.

◆  Den trendmässiga tillväxten i den reala brut-
tonationalprodukten (BNP) ligger i interval-
let 2-21/2% per år.

◆ På medel lång s ikt minskar omlopps-
hastigheten i M3 med ungefär 1/2-1% varje
år.
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När ECB-rådet fastställde referensvärdet för
tillväxten i penningmängden betonades att den
offentliggjorda definitionen på prisstabilitet
begränsar ökningarna i HIKP för euroområ-
det till ”under 2%”. Den faktiska trendmässiga
nedgången i omloppshastigheten kommer vi-
dare sannolikt att ligga något under den övre
gränsen av sitt intervall på 1/2-1%. Med hänsyn
till dessa två faktorer beslutade ECB-rådet att
fastställa referensvärdet för tillväxten i M3 till
41/2% per år.

ECB-rådet beslöt att tillkännage ett specifikt
referensvärde för penningmängdens tillväxt
snarare än ett intervall, eftersom allmänheten
felaktigt hade kunnat uppfatta att ett referens-
intervall innebära att räntorna skulle ändras
automatiskt om penningmängdens tillväxt kom
att röra sig utanför intervallets gränser. Detta
skulle strida mot referensvärdets roll i den
övergripande strategin.

Referensvärdet kommer att vara till hjälp när
räntebeslut med sikte på att upprätthålla pris-
stabilitet på medellång sikt skall meddelas och
klargöras. Som ett första led kommer därför
en avvikelse i penningmängdens tillväxt från
referensvärdet att föranleda ytterligare analys
för att identifiera och tolka den ekonomiska
störning som orsakat avvikelsen. Om denna
analys pekar på att den identifierade störningen
verkligen tyder på att prisstabiliteten hotas
kommer penningpolitiken att anpassas på ett
sätt som är lämpligt för att möta denna risk.
ECB-rådet kommer därför regelbundet och
grundligt att analysera sambandet mellan den
faktiska tillväxten i penningmängden och
referensvärdet. Resultaten av denna analys och
dess inverkan på de penningpolitiska besluten
kommer att redovisas för allmänheten. Genom
denna process kommer beslutsfattandet om
penningpolitiken att bli både tydligare och
mera transparent.

Redovisningen av den monetära analysen för
allmänheten kommer naturligen att fokusera
på hur det breda ”nyckelmåttet” M3 utvecklas
i förhållande till det offentliggjorda referens-
värdet för tillväxten i penningmängden. Men
också utvecklingen av andra penningmängd-
smått, av de skilda komponenterna i M3 och

av motposterna till alla dessa aggregat i den
konsoliderade balansräkningen för MFI-sek-
torn kommer löpande att granskas grundligt.
En sådan analys ger en värdefull bakgrundsin-
formation som kan underlätta bedömningen
av utvecklingen i M3.

En brett baserad bedömning av
utsikterna för prisutvecklingen

Även om de monetära uppgifterna innehåller
information av avgörande betydelse för ett
underbyggt beslutsfattande om penning-
politiken utgör de inte själva en så fullständig
sammanställning av all information om ekono-
min som krävs för att fastställa en lämplig pen-
ningpolitik för att upprätthålla prisstabilitet.
Parallellt med analysen av penningmängdens
tillväxt i förhållande till referensvärdet kom-
mer även en brett baserad bedömning av ut-
sikterna för prisutvecklingen och riskerna för
prisstabiliteten i euroområdet att spela en vik-
tig roll i Eurosystemets strategi. Denna bedöm-
ning kommer att göras med användning av en
bred uppsättning med ekonomiska indikatorer.

Denna breda uppsättning med indikatorer
kommer att inbegripa många variabler som kan
användas som ledande indikatorer på den kom-
mande prisutvecklingen. Dessa variabler inklu-
derar bl.a. löner, växelkursen, obligationskur-
ser och avkastningskurvan, skilda mått den
reala aktiviteten, finanspolitiska indikatorer,
pris- och kostnadsindexar samt barometer-
undersökningar av näringslivet och hushållen.
Självklart blir det också användbart att titta
på inflationsprognoser på basis av alla dessa
variabler för att bedöma om inriktningen av
penningpolitiken är lämplig. Eurosystemet kom-
mer i detta hänseende att värdera hela räck-
vidden med inflationsprognoser som görs av
internationella organisationer, andra myndig-
heter, marknadsdeltagare etc och även att göra
sina egna bedömningar av utsikterna för infla-
tion.

Med tanke på den osäkerhet som råder om
hur beteenden, institutioner och strukturer
kan förändras är det emellertid oundvikligen
svårt att göra prognoser om prisutvecklingen
i euroområdet. Inflationsprognoser måste tol-
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kas med försiktighet och omsorg. En prognos
kan vidare inte täcka in alla de indikator-
variabler som är viktiga för penningpolitiken.
Inte heller kan den alltid införliva indikatorer
i rätt tid. Därför spelar alltid en grundlig ana-
lys av enskilda indikatorvariabler en viktig roll
i den samlade, brett grundade, bedömningen
av utsikterna för prisutvecklingen, utöver den
betydelse som dessa variabler kan ha för prog-
nosen. Både prognoserna och analysen av en-
skilda indikatorer kommer att vara till hjälp
för ECB-rådet genom den information som den

kan ge om den precisa karaktären av det
makroekonomiska läget och om störningar i
ekonomin som de penningpolitiska besluten
normalt påverkas av.

På grundval av denna strategi har ECB-rådet
åtagit sig att lämna fullständiga och snara för-
klaringar till sin bedöming av det ekonomiska
läget sammantaget, inbegripet de underliggande
ekonomiska skälen till denna bedömning. Detta
kommer att ge allmänheten en transparent bild
av det penningpolitiska beslutsfattandet.

5 Avslutande synpunkter

Eurosystemets stabilitetsinriktade penning-
politiska strategi, som den skildrats ovan, är
en ny och tydlig strategi, som återspeglar de
unika förhållanden och den unika institutio-
nella miljö som Eurosystemet står inför.

Den stabilitetsinriktade strategin betonar den
övergripande prioritet som givits upprätthål-
landet av prisstabilitet enligt den kvantitativa
definition som Eurosystemet offentliggjort.
Strategin syftar till att identifiera de ekono-
miska störningar som kan hota prisstabiliteten
och att ge upphov till en penningpolitisk reak-
tion som bemöter dessa hot och som är än-
damålsenlig såväl utifrån rådande ekonomiska
förhållanden som utifrån hotets art. Genom
strategin beaktas att det sannolikt inte går att
förlita sig på att en enstaka indikator eller ett
intermediärt mål framkallar en ändamålsenlig
reaktion under alla omständigheter. I synner-
het kan mekaniska reaktioner på ett litet an-
tal indikatorer eller prognoser i starten av
etapp tre vara särskilt missriktade med hän-
syn till den osäkerhet om de ekonomiska sam-
banden som oundvikl igen skapas av
systemskiftet i förbindelse med övergången till
valutaunionen.

I den stabilitetsinriktade penningpolitiska stra-
tegin undviks därför ”mekaniska” penning-

politiska reaktioner på avvikelser från speci-
fika mål eller från utvecklingen av någon sär-
skild indikator. I stället kommer det att göras
en grundlig analys av monetära statistik-
uppgifter i förhållande till det kvantitativa
referensvärdet för tillväxten i penningmängden
samt en brett baserad bedömning av andra
ekonomiska uppgifter. Syftet är att identifiera
den ekonomiska utveckling och de störningar
som kan hota prisstabiliteten. Denna analys
kommer sedan att ligga till grund för valet av
en ändamålsenlig penningpolitisk reaktion för
att upprätthålla prisstabilitet på medellång sikt.

Denna strategi kräver stora insatser från
Eurosystemet för att förklara dess bedömning
av det ekonomiska läget. ECB-rådet har bun-
dit sig för att överträffa de krav på rapporte-
ring och kommunikation som anges i fördra-
get, vilka redan de är bland de strängaste som
ålagts någon centralbank.

Mot denna bakgrund kommer Eurosystemets
stabilitetsinriktade penningpolitiska strategi att
säkra att prisstabilitet upprätthålls på medel-
lång sikt i hela euroområdet på ett trovärdigt
och varaktigt sätt. Detta är det bästa bidrag
som den enhetliga penningpolitiken kan ge till
att höja levnadsstandarden för Europas med-
borgare.
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2 Ekonomisk och finansiell utveckling i
     euroområdet
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Tabell 2.7
Aktiemarknadsindex
(indexnivåer, punkter, slutet av perioden)
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4 HIKP ooch andra priser i euroområdet
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Tabell 4.2
Valda andra pris- och kostnadsindikatorer
(årlig procentuell förändring, om ej annat anges)
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5 Indikatorer för den reala ekonomin
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6 Sparande, investeringar och
finansiering i euroområdet

De privata, icke-finansiella, sektorernas investeringar och finansiering1)2)

Källa: ECB

1) Valda finansierings- och investeringsposter.

2) De privata, icke-finansiella, sektorerna omfattar icke-finansiella företag, hushåll och icke vinstdrivande institutioner som betjänar hushåll.

Tabell 6
Sparande, investeringar och finansiering i euroområdet
(procent av BNP, om ej annat anges)
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7 Offentliga sektorns finansiella ställning
     i euroområdet
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Den offentliga sektorns skuld och löpande utgifter*
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9 Euroområdets handel med varor
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10   Växelkurser
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11   Ekonomisk och finansiell utveckling i
  övriga EU-länder
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12   Ekonomisk och finansiell utveckling
  utanför EU
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Allmänna upplysningar

Basen för den statistik som sammanställs och publi-
ceras av Europeiska Centralbanken (ECB) fastställ-
des i juli 1996 av Europeiska monetära institutet (EMI
och de nationella centralbankerna (NCB) i dokumen-
tet ”Statistical requirements for Stage Three of
Monetary Union (Implementation Package)”. Doku-
mentet tillställdes bankföreningar och andra som
berörs av de statistiska förberedelserna för etapp tre.
Genomförandepaketet täcker finansiell statistik,
betalningsbalansstatistik, statistik över finansiell
utlandsställning, finansräkenskaper, pris- och kostnads-
statistik samt övrig ekonomisk statistik1.

Denna statistik inriktas på euroområdet som helhet.
Mer detaljerade uppgifter och längre tidsserier, med
ytterligare förklaringar, kommer att publiceras på
ECB:s hemsida (http://www.ecb.int), och nya och till-
kommande uppgifter kommer att återges i ECB:s
månadsrapport när de blir tillgängliga.

Eftersom sammansättningen av ecun inte sammanfal-
ler med valutorna för de EU-länder som inför den
gemensamma valutan, påverkas behållningar som ut-
trycks i ecu av marknadsutvecklingen av de övriga
valutorna. För att undgå denna effekt i den monetära
statistiken uttrycks uppgifterna före 1999 i Tabell 2.1-
2.4 i enheter som omräknats från nationella valutor
med hjälp av de oåterkalleliga växelkurser som till-
kännagavs den 31 december 1998. Om ej annat anges
baseras pris- och kostnadsstatistiken före 1999 på
uppgifter som uttryckts i nationella valutaenheter.

Aggregering och/eller konsolidering (inkl. konsolide-
ring mellan länder) har skett i förekommande fall.

Brytningstidpunkten för den statistik som medtas i
detta nummer av månadsrapporten var den 7 januari
1999.

Penningpolitik och finansiell statistik

I Tabell 1.1-1.4 visas Eurosystemets konsoliderade fi-
nansiella ställning, uppgifter om Eurosystemets trans-
aktioner och statistik avseende kassakrav (ej tillgänglig
i detta första nummer). Monetära uppgifter för Mo-
netära f inansie l la  inst i tut ioner (MFI) ,  inkl .
Eurosystemet, visas i Tabell 2.1-2.3. I Tabell 2.4 åter-
ges de monetära aggregat som kan härledas ur den

konsoliderade balansräkningen för MFI. Mera fullstän-
diga kvartalsuppgifter för MFI:s balansräkning och för
den monetära statistiken förbereds för mars-num-
ret. En fullständig förteckning över MFI publiceras på
ECB:s hemsida. Detaljer i definitionen av denna sek-
tor anges i ”Money and Banking Statistics Sector
Manual - Guidance for the statistical classification of
customers” (EMI, april 1998). ”Money and Banking
Statistics Compilation Guide” (EMI, april 1998) för-
klarar den praxis som NCB rekommenderar. Sedan
den 1 januari 1999 insamlas och sammanställs de sta-
tistiska uppgifterna med stöd av ECB-förordningen
angående MFI-sektorns konsoliderade balansräkning
(ECB/1998/16).

Statistik för räntor på penningmarknaden och för
långfr ist iga statsobl igat ioner samt för
aktiemarknadsindexar (Tabell 2.5-2.7) framställs av
ECB ur uppgifter från nyhetsbyråer. Detaljer beträf-
fande statistik över bankernas räntesatser (Tabell 2.8)
ges i fotnoten nederst på den sidan.

Statistik för värdepappersemissioner och inlösen av
värdepapper (Tabell 3) förväntas bli tillgänglig under
våren 1999.

Priser och indikatorer för den reala
ekonomin

De uppgifter som återges i ECB:s månadsrapport
framställs med få undantag av EU-kommissionen
(främst Eurostat) och nationella statistikmyndigheter.
Resultat för euroområdet tas fram genom att agg-
regera uppgifter för enskilda länder. Uppgifterna är
så långt möjligt harmoniserade och jämförbara. Till-
gången på jämförbara uppgifter varierar dock mellan
olika delar av statistiken och är i allmänhet bättre
för senare än för tidigare perioder. Säsongrensade
uppgifter produceras av Eurostat eller nationella käl-
lor.

Det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP) för
euroområdet (Tabell 4.1) finns tillgängligt från 1995
och framåt. Det baseras på nationella HIKP som byg-
ger på samma metod för alla länder i euroområdet.
Genomförandet av 1998 års rådsförordning om kort-
fristig statistik kommer att bredda tillgången på upp-
gifter för euroområdet och inkludera snabbstatistik

1) ECB har ansvar för finansiell statistik på EU-nivå; ansvaret för statistik för betalningsbalans, finansiell utlandsställning och finansräkenskaper delas med
kommissionen (Eurostat);  pris- och kostnadsstatistik samt övrig ekonomisk statistik är en uppgift för kommissionen (Eurostat).
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om detaljhandelsomsättningen där det för närvarande
görs en uppskattning på basis av nationella data (Ta-
bell 5.1).

Vad gäller nationalräkenskapsstatistik (Tabell 4.2 och
5.1) kommer genomförandet av det europeiska
nationalräkenskapssystemet (European System of
National and Regional Accounts 1995 - ESA 95) un-
der 1999 och därefter att möjliggöra fullt jämförbara
uppgifter, inkl. kvartalsvisa räkenskaper i sammandrag,
för hela euroområdet.

Arbetslöshetsstatistiken följer Internationella
arbetsorganisationens (ILO) riktlinjer. Uppgifter om
sysselsättning baseras på nationella källor som an-
vänder likartade, men inte helt jämförbara, definitio-
ner på sysselsättning (Tabell 5.2).

Undersökningar om hushållens och företagens för-
väntningar (Diagram 5.3) baseras på enkäter från EU-
kommissionen.

Finansräkenskaper

I genomförandepaketet förutsågs att det skulle be-
hövas detaljerad information om finansiella transak-
tioner och balansräkningar för euroområdet för att
komplettera den monetära analysen och forskningen
bakom policy-besluten. Syftet är att tillhandahålla en
någorlunda, om än inte fullständig, uppsättning med
finansräkenskaper för euroområdet på basis av finan-
s ie l l  stat ist ik ,  beta ln ingsbalansstat ist ik ,
kapitalmarknadsstatistik, statistik för MFI och offent-
liga sektorns finanser och genom att också utnyttja
nationalräkenskaperna enligt ESA 95. I Tabell 6 visas
aggregerade siffror för euroområdet på basis av na-
tionella kapitalbalanser och finansräkenskaper.

Mer detaljerade och ytterligare harmoniserade finans-
räkenskaper för euroområdet beräknas kunna före-
ligga i ECB:s månadsrapport under loppet av 1999.

Offentliga sektorns finansiella ställning

I Tabell 7.1 redovisas den offentliga sektorns finan-
siella ställning i euroområdet i procent av BNP. Detta
är vad medlemsländerna inrapporterar inom ramen
för förfarandet med alltför stora underskott såsom
detta anges i EG-fördraget. Dessutom anges uppgif-

ter för offentliga underskott och skulder för enskilda
länder i euroområdet med anledning av betydelsen
härav inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten.

Offentliga inkomster och utgifter för euroområdet
och konjunkturrensade underskott sammanställs på
basis av nationella uppgifter som tillhandahålls av
kommissionen (DG II). Aggregeringen utförs av ECB.
Uppgi fterna om under- och överskott är
harmoniserade, till skillnad från dem om inkomster
och utgifter. Uppdelningen av skulderna beräknas på
basis av uppgifter som NCB tillhandahållit.

Statistik för betalningsbalans,
utrikeshandel och växelkurser

Betalningsbalansstatistik för euroområdet kommer att
publiceras för första gången i april-numret av ECB:s
månadsrapport. Till hösten redovisas uppgifter om
den finansiella utlandsställningen i enlighet med femte
utgåvan av IMF Balance of Payments Manual (okto-
ber 1993) och ECB:s riktlinje från den 1 december
1998 angående ECB:s statistiska rapporteringskrav
(ECB/1998/17). Fram till dess redovisas i Tabell 9.1-
9.3 endast euroområdets utrikeshandel med varor.

Från och med januari 1999 framställs statistik för
växelkurser (Tabell 10) på basis av dagliga referens-
kurser som publiceras av ECB.

Övrig statistik

Statistik för övriga EU-länder (Tabell 11) redovisas
enligt samma principer som den för euroområdet.
Uppgifter för Förenta staterna och Japan (Tabell/Dia-
gram 12.1-12.2) hämtas från nationella källor. För
sparande, investeringar och finansiering är uppgifterna
för Förenta staterna och Japan grupperade på samma
sätt som uppgifterna för kapital och finansiella flö-
den för euroområdet enligt Tabell/Diagram 6.

Förklaring till tabellerna

”-” ej tillämplig
”.” ej tillgänglig
”...” noll eller försumbar
”miljard” 109

(p) preliminär
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Förkortningar

Länder

BE Belgien
DK Danmark
DE Tyskland
GR Grekland
ES Spanien
FR Frankrike
IE Irland
IT Italien
LU Luxemburg
NL Luxemburg
NL Nederländerna
AT Österrike
PT Portugal
FI Finland
SE Sverige
UK Storbritannien
JP Japan
US Förenta staterna

Övriga förkortningar

ACEA/A.A.A: Europeiska bilindustriföreningen (European Automobile Manufacturers’ Association)
BIS Bank for International Settlements
BNP Bruttonationalprodukt
BPM4 IMF:s betalningsbalanshandbok (IMF Balance of Payments Manual (4:e utgåvan))
BPM5 IMF:s betalningsbalanshandbok (IMF Balance of Payments Manual (5:e utgåvan))
CDs Bankcertifikat (Certificates of Deposit)
C.i.f. Kostnader, försäkring och frakt vid importgräns
KPI Konsumentprisindex
ECB Europeiska centralbanken
ECBS Europeiska centralbankssystemet
EMI Europeiska monetära institutet
ESA 95 Europeiska nationalräkenskapssystemet 1995
EU Europeiska unionen
EUR Euro
F.o.b. Fritt vid exportgräns
HIKP Harmoniserat konsumentprisindex
ILO Internationella arbetsorganisationen (International Labour Organisation)
IMF Internationella valutafonden (International Monetary Fund)
MFI Monetära finansinstitut
NCB Nationell(a) centralbank(er)
Repor Återköpsavtal
SITC Rev.3 Standard International Trade Classification (revision 3)

I enlighet med praxis inom gemenskapen anges medlemsländerna i alfabetisk ordning efter landsnamnen med
nationell stavning.
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Kalendarium för Eurosystemets
penningpolitiska åtgärder
De penningpolitiska åtgärder som redovisas nedan för
perioden fram till den 7 januari 1999 hänför sig till be-
slut som ECB-rådet medverkat i när det gäller utarbe-
tandet av den penningpolitiska ramen för Eurosystemet
(som består av ECB och de nationella centralbankerna i
de elva medlemsländer som har infört euron från star-
ten av etapp tre).

1 juni 1998

Europeiska centralbanken (ECB) och Europeiska
centralbankssystemet (ECBS) upprättas.

7 juli 1998

ECB-rådet antar en rekommendation om en råds-
förordning (EG) rörande Europeiska centralbankens
tillämpning av ett kassakravssystem i etapp tre av
Ekonomiska och monetära unionen. De viktigaste
bestämmelserna i den rekommenderade rådsför-
ordningen fastställer basen för de minimireserver som
ECB kan kräva att kreditinstitutioner håller på sina
konton i de nationella centralbankerna. Därutöver ger
de ECB särskilda regleringsmässiga befogenheter och
de specificerar de påföljder som kan föreskrivas vid
överträdelser. Denna ECB-rekommendation publice-
rades i Europeiska gemenskapens officiella tidning nr
C 246 den 6 augusti 1998, s. 6 ff.

ECB-rådet enas vidare om några av de viktigaste dra-
gen hos det kassakravssystem som skall tillämpas från
starten av etapp tre: Minimireserverna skall ligga inom
ett intervall på 1,5-2,5% av den relevanta skuldbasen
(efter avdrag av ett schablonbelopp). Interbankskulder
och skulder gentemot Eurosystemet kommer inte att
omfattas av kassakrav. Vidare kommer kassakravsmed-
len att ges ersättning med en räntesats som utgörs
av genomsnittet över kravperioden av räntan (vägd
med antalet kalenderdagar) för Eurosystemets hu-
vudsakliga refinansieringstransaktioner.

1 september 1998

ECB och de nationella centralbankerna i medlems-
länderna utanför euroområdet (Danmark, Grekland,
Sverige och Storbritannien) enas om att fastställa de
operativa förfarandena för en växelkursmekanism i
etapp tre av Ekonomiska och monetära unionen
(ERM2-avtalet). ERM2-avtalet specificerar förfarand-
ena v id intervent ioner på grundval  av råds-
resolutionen den 16 juni 1997 om upprättande av en

växelkursmekanism från den 1 januari 1999. ERM2-
avtalet publicerades i Europeiska gemenskapens offi-
ciella tidning nr C 345 den 13 november 1998, s. 6.

11 september 1998

ECB-rådet godkänner rapporten ”Den gemensamma
penningpolitiken i etapp tre: Allmän dokumentation
om ECBS penningpolitiska instrument och förfaran-
den”. Rapporten innehåller en detaljerad beskrivning
av de penningpolitiska instrument och förfaranden
som skall tillämpas inom ECBS (Eurosystemet) i etapp
tre av Ekonomiska och monetära unionen. Rappor-
ten publicerades den 18 september 1998.

26 september 1998

Ministrarna i euroländerna, ECB samt minstrarna och
centralbankscheferna i Danmark och Grekland väl-
komnar, i ett gemensamt förfarande med kommissio-
nen och efter att ha hört monetära kommittÈn, de
danska och grekiska regeringarnas beslut att utsträcka
sitt deltagande i växelkursmekanismen från ERM till
ERM2 och att koppla sina valutor till euron. De enas
om att den danska kronon skall delta i ERM2 med
ett fluktuationsband mot euron på ±2,25% och att
den grekiska drakman skall delta i ERM2 med det
normala fluktuationsbandet på ±15% runt sin central-
kurs mot euron. Dessa avtal trädde ikraft vid öpp-
nandet av valutamarknaden den 4 januari 1999 (se
även ERM2-avtalet den 1 september 1998).

13 oktober 1998

ECB-rådet tillkännager huvuddragen i den stabilitet-
sinriktade penningpolitiska strategi som Eurosystemet
kommer att tilämpa i etapp tre av Ekonomiska och
monetära unionen: Huvudmålet prisstabilitet skall
definieras som en ökning från år ti l l år i det
harmoniserade konsumentprisindexet för euroom-
rådet (HIKP) på under 2% och upprätthållas på med-
ellång sikt. Penningmängden skall ges en framträdande
roll genom ett referensvärde för tillväxten i ett brett
penningmängdsmått. Parallellt härmed skall en brett
baserad bedömning av utsikterna för prisutvecklingen
spela en betydande roll i den penningpolitiska stra-
tegin.

I anslutning till sitt beslut den 7 juli 1998 tillkännager
ECB-rådet tillämpningen av ett kassakrav på 2% på
kreditinstitutens skuldbas i form av inlåning över nat-
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ten, inlåning med en överenskommen löptid på upp
till två år och penningmarknadspapper. Ett kassakrav
på 0% kommer att tillämpas på återköpsavtal, inlå-
ning med en överenskommen löptid på mer än två år
och skuldebrev som emitterats med en överenskom-
men löptid på mer än två år. Det schablonbelopp som
får dras av från varje instituts kassakrav fastställs till
EUR 100 000. Om ett kreditinstitut inte kan styrka
att det har penningmarknadspapper och
interbankskulder i form av skuldebrev med en löptid
på upp till två år, får det dra av ett schablonbelopp på
10% av dessa skulder från sin likviditetsbas.

3 november 1998

ECB-rådet antar två riktlinjer: en som specificerar
allmänna principer som de nationella centralbanke-
rna skall följa när de utför transaktioner med sina
inhemska tillgångar och skulder som faller utanför
den enhetliga penningpolitiken, och en som anger över
vilka tröskelvärden som de nationella centralbanke-
rna måste ha ECB:s tillstånd för att göra transaktio-
ner med sina återstående valutareservtillgångar - in-
klusive guld. Därutöver antar rådet en riktlinje enligt
vilken deltagande medlemsländer måste ge förhands-
besked till ECB innan de gör transaktioner över ett
visst belopp med sina rörelsemedel i utländsk valuta.
Dessa rättsakter grundas på bestämmelser i
ECBSsstadgan och siktar till att säkra penningpolitiken
blir enhetlig och att sådana transaktioners är fören-
liga med gemenskapens penning- och växelkurspolitik.

1 december 1998

ECB-rådet enas om de återstående frågorna om
Eurosystemets penningpolitiska strategi. Det första
referensvärdet för tillväxten i penningmängden fast-
ställs till 41/2% och hänför sig till det breda penning-
mängdsmåttet M3. Framräknandet av referensvärdet
grundas på de bidrag till penningmängdens tillväxt som
följer från antaganden om prisutvecklingen (en ök-
ning i HIKP på under 2% från år till år), den medel-
fristiga tillväxttrenden i reala BNP (på 2-21/2% per
år) och den medelfristiga trendmässiga nedgången i
omloppshastigheten i M3 (inom det ungefärliga in-
tervallet på 1/2-1% varje år). Penningmängdens ut-
veckling i förhållande till detta referensvärde kom-
mer att granskas på grundval av tremånaders glidande
medeltal av tillväxten i M3 de senaste 12 månaderna.
I december 1999 kommer ECB-rådet att se över
referensvärdet för penningmängdens tillväxt (se även

ECB-rådets tillkännagivande den 13 oktober 1998).

I anslutning till sina beslut den 7 juli och den 13 ok-
tober 1998 antar ECB-rådet en förordning om til-
lämpningen av kassakrav. Denna ECB-förordning föl-
jer rådsförordning (EG) nr 2531/98 den 23 novem-
ber 1998 om Europeiska centralbankens tillämpning
av kassakrav och den fastställer kassakrav för kredit-
institut i euroområdet för fullföljandet av penning-
politiska mål. ECB-förordningen trädde ikraft den 1
januari  1999 och publ icerades i  Europeiska
gemenskapens Officiella tidning nr L 356 den 30 de-
cember 1998, s. 1).

22 december 1998

ECB-rådet beslutar att den första huvudsakliga
refinansieringstransaktionen inom Eurosystemet skall
bli ett fastkursanbud till 3% ränta. Denna transaktion
skall initieras den 4 januari 1999 medan beslutet om
tilldelning fattas den 5 januari 1999 och avvecklingen
ske den 7 januari 1999. Därtill skall den första lång-
fristiga refinansieringstransaktionen tillkännages den
12 januari 1999 (med avvecklingsdag den 14 januari
1999). Den kommer att genomföras som ett anbud
till rörlig ränta och fördelningen ske med samma ränta
till alla.

Rådet beslutar vidare att räntan på utlåningsfacilt-
eten skal l  faststäl las t i l l  4,5% och räntan på
inlåningsfaciliteten till 2% vid starten av etapp tre,
dvs. den 1 januari 1999. Från den 4 januari till den 21
januari skall räntan på utlåningsfaciliteten övergångs-
vis vara 3,25% och räntan på inlåningsfaciliteten 2,75%.
ECB-rådet avser att avsluta denna övergångsåtgärd
efter sitt möte den 21 januari 1999.

31 december 1998

EU-rådet antar de oåterkalleliga omräkningskurserna
för euron, med effekt från den 1 januari 1990, kl 0.00
(lokal tid). Detta sker i överensstämmelse med arti-
kel 109l.4 i fördraget om upprättande av Europeiska
gemenskapen som anger att medlemsländerna utan
undantag då skall fatta ett sådant rådsbeslut med
enhällighet, på förslag av kommissionen och efter sam-
råd med ECB.

Euroländernas ministrar, ECB samt Danmarks och
Greklands ministrar och centralbankschefer beslu-
tar, i ett gemensamt förfarande med kommissionen
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och efter att ha hört monetära kommittÈn, att fast-
ställa centralkurser mot euron för de valutor som
deltar i den växelkursmekanism som skulle träda i
funktion den 1 januari 1999. I anslutning till detta
beslut om centralkurser mot euron fastställer ECB,
Danmarks Nationalbank och Greklands centralbank
genom en gemensam överenskommelse de obligato-
riska interventionskurserna för den danska kronan
och den grekiska drakman. Ett fluktuationsband på
±2,25% kommer att iakttas kring eurons centralkurs
för den danska kronan. Det normala fluktuations-
bandet på ±15% kommer att iakttas kring eurons
centralkurs för den grekiska drakman. (Se även ERM2-
avtalet den 1 september 1998 och överenskommel-
sen den 25 september 1998.

7 januari 1999

ECB-rådet beslutar att för de två huvudsakliga
refinansieringstransaktioner som skall tillkännages
den 11 januari 1999 respektive den 18 januari 1999
kommer samma villkor att gälla som för den första
transaktionen av detta slag, som avvecklades den 7
januari 1999, dvs. de blir fastränteanbud som genom-
förs till en ränta på 3%. Rådet bekräftade sin avsikt
att bibehålla den huvudsakliga refinansieringsräntan
på denna nivå under den tid som kan överblickas.
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Dokument utgivna av Europeiska
centralbanken (ECB)

Denna förteckning avser att ge läsarna information om valda dokument som utgivits av Europeiska central-
banken. Publikationerna finns tillgängliga gratis för intresserade hos pressavdelningen. Beställningar emotses
tacksamt skriftligen till den postadress som anges på omslagets baksida.

För en fullständig förteckning över dokument som utgivits av Europeiska monetära institutet (EMI) hänvisas
till vår hemsida (http://www.ecb.int).
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