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Ledare

Eurosystemet har övertagit ansvaret för den
gemensamma penningpolitiken vid en tid då
inflationstakten motsvarar prisstabilitet och då
utsikterna att bibehålla prisstabilitet är
gynnsamma. Under de två första månaderna 1999
förblev bilden på det hela taget oförändrad, vilket
återspeglar att det inte förelåg något markant
pristryck - vare sig upp eller ner - som skulle ha
föranlett en ändring i penningpolitiken.

Mot den här bakgrunden har Eurosystemet
genomfört alla sina huvudsakliga
refinansieringstransaktioner som fastränteanbud
till en ränta på 3% sedan etapp tre av Ekonomiska
och monetära unionen (EMU) startade. Efter sitt
möte den 4 mars 1999, det sista före publiceringen
av denna månadsrapport, meddelade ECB-rådet
att man beslutat behålla den huvudsakliga
refinansieringsräntan på 3% även för de
transaktioner som kommer att träda i kraft den
10 och 17 mars 1999. ECB-rådet bestämde även
att behålla räntan oförändrad för inlånings- och
utlåningsfaciliteterna på 2,0% respektive 4,5%.

Dessa beslut fattades utifrån Eurosystemets
stabilitetsinriktade penningpolitiska strategi som
är baserad på två pelare; den första består i att
penningmängden ges en framträdande roll och
den andra omfattar en bred analys av utsikterna
för prisutvecklingen och riskerna för
prisstabiliteten, baserad på finansiella och andra
ekonomiska indikatorer.

När det gäller den första pelaren tillkännagav ECB-
rådet i december 1998 ett referensvärde på 4½%
för tillväxten i det breda penningmängdsmåttet
M3. Eftersom månadsstatistiken för
penningmängdsmåtten kan vara ganska instabil,
beslutade ECB-rådet att inte fokusera sin strategi
på utfallet för en enda månad utan i stället på det
tremånaders glidande medeltalet för 12-
månaderstillväxten i detta breda
penningmängdsmått. Det senaste tremånaders
glidande medeltalet för M3-tillväxten (som täcker
perioden november 1998 – januari 1999) var
4,9%, vilket – även om det gått upp från 4,6% för
den föregående tremånadersperioden - 
fortfarande ligger nära referensvärdet på 4½%.

Uppgifterna om penningmängden för januari 1999
visade en uppgång i tillväxttakten i M3 på årsbasis

till 5,7%, från 4,5% i december 1998. Ökningen i
M3 berodde till stor del på att tillväxttakten för
avistainlåningen ökat markant. Denna ökning kan
i sin tur till stora delar tillskrivas de låga
räntenivåerna för såväl de korta som de långa
räntorna och prisstabiliteten i euroområdet,
liksom även tekniska faktorer som har att göra
med starten av etapp tre av EMU och införandet
av euron. Mot den här bakgrunden och med
tanke på osäkerheten kring speciella faktorer som
hänför sig till starten av etapp tre, betraktade
ECB-rådet ökningen av M3 i januari 1999 inte
som en signal på ett begynnande inflationstryck.
Det kommer dock att förbli nödvändigt att
noggrant bevaka penningmängdsutvecklingen
under de kommande månaderna för att få mer
avgörande belägg för de bakomliggande
orsakerna till den ökande tillväxten av M3 och
huruvida denna ökning är av varaktig eller tillfällig
karaktär.

Ett annat anmärkningsvärt förhållande vad gäller
det monetära läget under de första månaderna
av etapp tre är det faktum att kreditgivningen till
den privata sektorn accelererade ytterligare (12-
månaderstillväxten nådde 10,5% i januari 1999
jämfört med 9,1% i december 1998). Delvis
återspeglade detta det faktum att kostnaderna
för banklån till icke-finansiella företag och hushåll
sällan varit så låga i euroområdet som de är i
nuläget.

När det gäller den andra pelaren för den
penningpolitiska strategin pekar den senaste
tidens finansiella och andra ekonomiska
indikatorer åt olika håll. Den stadiga nedgången
i de långa nominella räntorna under större delen
av 1998 och även fortsatt i januari 1999 tog slut
i februari 1999. Mellan slutet av januari och den
4 mars 1999 steg obligationsräntorna,
huvudsakligen till följd av globala faktorer. Detta
resulterade i att avkastningskurvan för
euroområdet försköts uppåt för alla löptider och
särskilt för de längre. Samtidigt ökade
räntedifferensen mellan nominella
statsobligationer och jämförbara
realränteobligationer som emitterats i
euroområdet.

Inhemska faktorer bakom den här utvecklingen
på finansmarknaderna kan vara en ökad
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osäkerhet om det politiska stödet för en
stabilitetsinriktad penningpolitik samt även om
den framtida inriktningen av finanspolitiken i
euroområdet; särskilt gäller detta huruvida kraven
i stabilitets- och tillväxtpakten kommer att
uppfyllas inom den närmaste framtiden eller om
i stället budgetunderskotten riskerar att nå eller
överstiga referensvärdet på 3% av BNP. I denna
kvartalsutgåva av månadsrapporten granskas mer
i detalj det aktuella finanspolitiska läget i
euroområdet i avsnittet ”Den ekonomiska
utvecklingen i euroområdet”.

De senaste indikatorerna på den ekonomiska
aktiviteten i euroområdet visade tecken på en
betydande avmattning under fjärde kvartalet
1998. Eurostats första uppskattning av den reala
BNP-tillväxten under fjärde kvartalet 1998 låg
på 0,2% (på kvartalsbasis), jämfört med 0,7%
under tredje kvartalet 1998. Produktionen i
tillverkningsindustrin gick ner med nästan 1%
under fjärde kvartalet 1998, jämfört med
föregående kvartal. Dessutom, om man ser till
mer framtidsinriktade eller samtida indikatorer,
har industrins framtidstro fortsatt att försämras
under 1999. Samtidigt förblev hushållens
framtidstro oförändrad, enligt siffror från
Europeiska kommissionen för februari 1999, och
låg kvar på de rekordhöga nivåer som uppmättes
i början av året.

Den standardiserade arbetslösheten i
euroområdet sjönk något till 10,6% i januari 1999,
efter att ha varit oförändrat 10,7% mellan oktober
och december 1998. Situationen skiljer sig dock
mellan olika näringsgrenar. Enligt Europeiska
kommissionens företagsenkäter förblev
förväntningarna när det gäller sysselsättningen i
bygg- och anläggningssektorn och i detalj-
handelssektorn huvudsakligen positiva fram till
februari 1999. Däremot tyder de senaste
uppgifterna på att förväntningarna beträffande
sysselsättningen i tillverkningsindustrin försämrats
sedan i höstas.

Under den senaste tiden har utvecklingen utanför
euroområdet visat vissa tecken på förbättring,
även om det är osäkert vilken påverkan detta
kan ha på euroområdet. De senaste uppgifterna
stöder särskilt uppfattningen att tillväxten i
Förenta staterna är fortsatt stark och och att den

realekonomiska utvecklingen i några av de
asiatiska länderna visar tecken på att förbättras.
Utvecklingen i Brasilien, efter krisen i januari 1999,
har däremot fortsatt att vara en källa till oro. I
Japan ser de ekonomiska utsikterna fortsatt dystra
ut.

Den senaste prisutvecklingen i euroområdet
förefaller inte visa tecken på något hot mot den
framtida prisstabiliteten. HIKP-inflationstakten för
euroområdet låg på 0,8% i januari 1999 –
 oförändrat från de låga nivåer som uppmättes i
november och december 1998. Detta återspeglar
att avtagande prisökningar på tjänster uppvägdes
av något högre prisstegringstakt för varor. De
senare ökningarna berodde huvudsakligen på att
oljeprisfallet saktat av i januari 1999.

Med beaktande av alla relevanta indikatorer ser
de övergripande utsikterna för prisstabiliteten
goda ut. I ljuset av den senaste utvecklingen av
de realekonomiska indikatorerna och med tanke
på den aktuella nivån på HIKP-inflationstakten,
verkar det inte finnas några större risker för att
HIKP skall överstiga inflationstaket på 2% inom
den närmaste framtiden. Samtidigt är riskerna för
prisstabiliteten upp respektive ner på det hela
taget oförändrade. På nersidan finns en avmattning
i ekonomin i euroområdet. Det finns även en risk
för att en fortsatt nedgång i producentpriserna
kan leda till ytterligare pristryck nedåt för
konsumtionsvaror. På uppsidan tyder vissa
löneavtal som slutits nyligen på att den mycket
dämpade tillväxten eller till och med den nedgång
i enhetsarbetskraftskostnaden som noterades
under 1998 kanske inte kommer att fortsätta
framöver. Dessutom kan försvagningen av euron,
genom sina effekter på aktiviteten i ekonomin samt
på importkostnaderna, komma att placera ett visst
tryck upp på producent- och konsumentpriserna.
Slutligen skulle lättnader i finanspolitiken bli en
källa till oro, och penningmängdsutvecklingen
pekar inte i en nedåtgående riktning.
Sammantaget talar alla dessa faktorer för en
oförändrad inriktning av penningpolitiken.

Den aktuella penningpolitiska inriktningen är
lämplig inte bara för att upprätthålla
prisstabiliteten utan även för att stödja den
ekonomiska tillväxten och sysselsättningen. De
låga nivåerna i de korta räntorna, både i nominella
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och reella termer, innebär en markant nedgång
jämfört med de nivåer som rådde för ett år sedan.
Samtidigt ligger de långa räntorna, både de
nominella räntorna och realräntorna, även efter
uppgången i februari 1999 fortfarande på relativt
låga nivåer, betraktat såväl i ett historiskt
sammanhang som i en internationell jämförelse.
Det faktum att ökningen i kreditgivningen till
privatsektorn fortsätter i snabb och växande takt

tyder dessutom på att finansieringsvillkoren för
hushåll och företag verkligen är gynnsamma för
tillfället. För att detta gynnsamma klimat även skall
leda till ökade investeringar, högre ekonomisk
tillväxt och lägre arbetslöshet måste dock
förtroendet stärkas. Och prioritet måste ges åt
att undanröja de strukturella hindren för en högre
ekonomisk aktivitetsnivå i euroområdet.
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Den ekonomiska utvecklingen i euroområdet
1 Den monetära och finansiella utvecklingen

Under de två första månaderna av etapp tre i
EMU beslöt ECB-rådet att genomföra
Eurosystemets huvudsakliga refinansierings-
transaktioner som fastränteanbud till räntan 3%.
Denna ECB-ränta låg på samma nivå som
styrräntorna hos de nationella centralbankerna
hade kommit ned mot i slutet av 1998. Efter sitt
möte den 4 mars 1999 tillkännagav ECB-rådet
att man skulle behålla den huvudsakliga
refinansieringsräntan på 3% i de kommande
transaktionerna med avveckling den 10 och 17
mars 1999. Vid detta tillfälle beslöt ECB-rådet
också att hålla räntan oförändrad för på inlånings-
och utlåningsfaciliteterna på 2,0% resp. 4,5%. Som
anges mer utförligt i ledaren i denna
månadsrapport ansågs dessa beslut vara väl
avvägda utifrån den övergripande bedömningen
av de medelfristiga utsikterna för prisstabiliteten
i euroområdet.

Diagram 1

Penningmängdstillväxten påverkad
av övergången till EMU

I januari 1999 steg tillväxttakten över 12 månader
för det breda penningmängdsmåttet M3 till 5,7%,
från 4,5% i december 1998. Eftersom
månadsstatistiken för penningmängdsmåtten kan
vara ganska instabil, beslutade ECB-rådet i
december 1998 att följa utvecklingen av
penningmängden i förhållande till ett
referensvärde för M3 på basis av ett tremånaders
glidande medeltal för 12-månaderstillväxten i M3.
Den senaste tremånaders glidande medeltalet
(som täcker perioden november 1998 - januari
1999) var 4,9%, eller 0,3 procentenheter högre
än den ökningstakt som uppmätts för perioden
oktober - december 1998. Ökningstakten höll
sig emellertid fortfarande nära det referensvärde
på 41/2% som ECB-rådet satt för M3-tillväxten.

Den tillväxttakt över 12 månader som uppmättes
i januari 1999 är den högsta sedan juni 1996.
Mellan dessa båda månader hade M3 ökat stadigt
med mellan 3,5% och 5,5%. Uppgången i
tillväxttakten i januari 1999 berodde på en
markant ökning av tillväxttakten för
avistainlåningen (som ökade med 18,3% över 12
månader, jämfört med 11,4% i december 1998). I
gengäld ökade andra typer av inlåning som ingår
i M3 något långsammare och mängden
penningmarknadsinstrument och kortfristiga
skuldförbindelser som ingår i M3 fortsatte att
minska.

Den starka tillväxten i avistainlåningen gav
upphov till en uppgång i ökningstakten för M1
till 14,9% räknat i årstakt i januari 1999. Detta
var klart högre än den årliga tillväxttakt på 9,4%
som uppmättes för december 1998. Liksom under
1998 berodde den starka tillväxten i
avistainlåningen i januari 1999 främst på de
historiskt sett låga räntenivåerna, både nominellt
och realt, såväl som på prisstabiliteten i
euroområdet. Båda dessa förhållanden bidrog till
att sänka alternativkostnaden av att hålla
kortfristig inlåning och sålunda göra den mer
intressant. Tillväxten i avistainlåningen kan

ECB-rådets penningpolitiska beslut
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emellertid också återspegla en försiktig inställning
hos placerarna i euroområdet i januari 1999 i
den osäkerhet som hängde samman med å ena
sidan inlärningsprocessen till etapp tre i EMU och
å andra sidan den stora instabiliteten på de
internationella finansmarknaderna efter
händelserna i Latinamerika. Dessutom kan
tekniska faktorer i samband med starten av etapp
tre och införandet av euron kortsiktigt ha ökat
efterfrågan på likvida tillgångar och bidragit till
den snabbare tillväxten i avistainlåningen i januari
1999.

Med tanke på den osäkerhet som hänger samman
med de speciella förhållandena vid starten av
etapp tre finns det inte skäl att betrakta den
snabbare tillväxten i avistainlåningen som en
signal om ett begynnande inflationstryck.
Utvecklingen av denna del i M3 måste dock ägnas
särskild uppmärksamhet allteftersom tiden går och
dessa speciella förhållanden försvagas.

Ökningstakten över 12 månader för andra typer
av inlåning som ingår i M3 sjönk till 2,2% i januari
1999, jämfört med 2,9% i december 1998. Bakom
detta ligger en fortsatt nedgång i tillväxttakten
för inlåning med en avtalad löptid om upp till två
år och en stabil ökningstakt för inlåning med en
uppsägningstid på upp till tre månader. Till följd
av den starka tillväxten i de mest likvida
tillgångarna ökade det mellanliggande
penningmängdsmåttet M2 dock markant
snabbare med en ökningstakt över 12 månader
på 7,6% i januari 1999, jämfört med 5,8% i
december 1998.

De penningmarknadsinstrument och kortfristiga
skuldförbindelser som ingår i M3, slutligen,
fortsatte att falla trendmässigt i januari 1999.
Nedgången över 12 månader uppmättes till 5,8%
i januari 1999, jämfört med 3,5% i december 1998.
Bakom detta låg olika förändringar i de enskilda
delarna; innehavet av andelar i
penningmarknadsfonder och av
penningmarknadspapper ökade snabbare i januari
1999 över 12 månader (8,2%, jämfört med 3,1%
i december 1998), medan återköpsavtalen gick

tillbaka med 20,0% (jämfört med 13,3% i
december 1998) och skuldförbindelserna med en
löptid av upp till två år minskade med 22,5%
(jämfört med 3,7% föregående månad).

Fortsatt stark kreditexpansion

Sett till motposterna till M3 fortsatte volymen
krediter till hemmahörande i euroområdet totalt
att öka snabbare, och tillväxttakten över 12
månader uppgick till 7,8% i januari 1999, jämfört
med 7,0% i december 1998. Denna ökning
berodde på den snabbar kreditexpansionen till
den privata sektorn, som nådde 10,5% i januari
1999, jämfört med 9,1% föregående månad.

Den snabba och växande kreditexpansionen har
att göra med flera förhållanden som förelåg redan
1998. Framför allt har räntorna på bankutlåningen
till icke-finansiella företag och hushåll under

Diagram 2
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senare år gått ned markant i euroområdet och
har i själva verket sällan varit så fördelaktiga som
de var i början av 1999. Dessutom bidrog den
snabba ekonomiska tillväxten i vissa delar av
euroområdet under 1998 till den starkare
tillväxten av lånen till den privata sektorn. Den
starka prisuppgången på mark och fastigheter i
vissa länder i euroområdet bidrog också till en
ökande efterfrågan på hypotekslån.

Tillväxten i krediter till den offentliga sektorn har
å andra sidan varit dämpad. I januari uppgick
ökningstakten över 12 månader till 0,8%, jämfört
med 1,5% i december 1998. I årstakt ökade lånen
till den offentliga sektorn med 2,2% i januari 1999,
jämfört med en nedgång på 0,1% i december
1998. Innehavet av skuldförbindelser från den
offentliga sektorn hos de monetära finansiella
instituten minskade med 0,1% i årstakt i januari
1999, jämfört med en ökning på 2,7% i december
1998.

Bland övriga motposter till M3 steg de långfristiga
finansiella skulderna i MFI-sektorn (som består
av långfristig inlåning, skuldförbindelser som
utgivits av andra monetära finansiella institut samt
institutens egna kaptal och reserver) med 5,1% i
årstakt i januari 1999, jämfört med 2,4% i
december 1998. Denna acceleration berodde
främst på en starkare tillväxt i institutens egna
kapital och reserver och i mängden
skuldförbindelser som utgivits av andra institut
med en löptid över två år. Den förhållandevis
starka tillväxten i den senare posten kan ha att
göra med att de kassakrav som vissa länder i
euroområdet tillämpade på dessa instrument till
slutet av 1998 inte längre gällde från och med
starten av etapp tre.

MFI-sektorns utländska tillgångar och skulder,
slutligen, ökade markant snabbare i januari 1999.
Det berodde delvis på tillfälligt stora
bruttobalanser, ca 75 mrd euro, hos kreditinstitut
i euroområdet gentemot finansinstitut utanför
euroområdet till följd av transaktioner i TARGET-
systemet. Dessa bruttobalanser saknade

ekonomisk betydelse och avvecklades i februari
1999. Totalt försämrades MFI-sektorns
nettoställning mot utlandet med 35,6 mrd euro i
icke-säsongrensade tal mellan december 1998 och
januari 1999.

Dagslåneräntan över reporäntan

Dagslåneräntan enligt EONIA (euro overnight
index average, dvs. det vägda genomsnittet av
den ränta som större kreditinstitut i euroområdet
rapporterar för dagslåneavtal utan säkerhet) rörde
sig under större delen av de två första veckorna
i etapp tre strax över räntan för Eurosystemets
huvudsakliga refinansieringstransaktioner (se
Diagram 1). Som framgår av Diagram 3
återspeglade dessa ränterörelser mer eller mindre
kreditinstitutens upplupna kassahållning hos
Eurosystemet i förhållande till det totala
kassakravet. Förändringarna i dagslåneräntan
hade dock inte i någon större grad att göra med
de tillfälliga dagliga fluktuationerna i
kassahållningen. Detta indikerar att
kreditinstituten börjat använda sig av
utjämningsmekanismen i kassakravssystemet
redan från starten av den första
uppfyllandeperioden, som gick från den 1 januari
till den 23 februari 1999. Den gjorde det möjligt
för dem att jämna ut de flesta dagliga
fluktuationerna i marknadslikviditeten (till följd
av t.ex. förändringar på statens konton i de
nationella centralbankerna eller av förändringar
i efterfrågan på sedlar; se den övre delen av
Diagram 4).

I ett kassakravssystem med en utjämnings-
mekanism blir dagslåneräntan vanligen något
instabilare den sista dagen i uppfyllandeperioden,
eftersom det är först då som kassakravet blir
bindande. Den 23 februari 1999 steg
dagslåneräntan faktiskt med omkring 30
räntepunkter från nivån föregående dag till 3,34%.
Utlåningsfaciliteten utnyttjades den dagen upp till
23 mrd euro, vilket tyder på att många
kreditinstitut fortfarande i sista stund behövde
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medel för att uppfylla kassakravet. Det kan dock
noteras att den starka uppgången i
dagslåneräntan och utnyttjandet av
utlåningsfaciliteten skedde i ett läge när
banksystemet i dess helhet hade
överskottslikviditet. För hela den första
uppfyllandeperioden uppgick den genomsnittliga
dagliga avistabehållningen till 100,2 mrd euro (se
Tabell 1). Ca 0,9 mrd euro därav utgjordes av
tillgångar som inte godtas för att uppfylla
kassakravet, främst sådana som hänger samman
med deltagandet i olika betalningssystem. Det
återstående beloppet 99,3 mrd euro
representerade godtagbara tillgångar hos de
kreditinstitut som omfattas av kassakrav.
Kassahållningen översteg mängden erforderliga
kassakravsmedel med ca 1,1 mrd euro, och detta
överskott hade i princip kunnat placeras på
penningmarknaden eller i Eurosystemets
inlåningsfacilitet. Överskottet kan komma att
minska över tiden när kreditinstituten anpassat
sig till hur Eurosystemets styrsystem fungerar.

Diagram 3

Diagram 4

I Tabell 1, som gicks igenom noggrant på sid 12 i
februarinumret av månadsrapporten, ges en
översikt över de faktorer som bidrar till
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Tabell 1

banksystemets likviditet under hela den första
uppfyllandeperioden i etapp tre. Uppgifterna i
Tabell 1 ges som dagliga genomsnitt. Det framgår
av tabellen att under den första
uppfyllandeperioden kom ungefär två tredjedelar
av den mängd likviditet som tillfördes genom
Eurosystemets penningpolitiska transaktioner
genom de huvudsakliga refinansieringstrans-
aktionerna (104,6 mrd euro). Beloppet från den
långa refinansieringstransaktionen var 45 mrd
euro, men eftersom denna transaktion avvecklades
först den 14 januari uppgick dagsgenomsnittet
av likviditetstillförseln därifrån endast till 34,2 mrd
euro. Nettoutnyttjandet av de två stående
faciliteterna, beräknad som skillnaden mellan
utlånings- och inlåningsfaciliteterna, uppgick till
2,4 mrd euro i genomsnitt. Som framgår av den
nedre delen av Diagram 4 har utnyttjandet av de
stående faciliteterna minskat påtagligt med tiden.
Efter vidgningen av räntekorridoren för

Eurosystemets stående faciliteter den 22 januari
1999 kom större belopp att utnyttjas endast i
samband med en incident i TARGET-systemet
den 29 januari 1999 och de sista dagen av den
första uppfyllandeperioden (23 februari 1999).
De penningpolitiska transaktioner som
genomfördes av de nationella centralbankerna
under 1998 och som successivt förföll under de
första veckorna i januari 1999 bidrog till en
tillförsel av likviditet till banksystemet på 30,6
mrd euro i genomsnitt för den första
uppfyllandeperioden.

Med anledning av behovet av att fasa in
Eurosystemets styrsystem var den första upp-
fyllandeperioden undantagsvis 54 dagar. Följande
perioder kommer att omfatta en hel månad och
inledas den 24 och avslutas den 23 i följande
månad. I de två första huvudsakliga
refinansieringstransaktionerna under den upp-
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fyllandeperiod som inleddes den 24 februari
tillförde Eurosystemet en större mängd likviditet
än i de tidigare transaktionerna av detta slag, men
det utestående beloppet i de långa
refinansieringstransaktionerna hölls oförändrat.
Den större likviditetstillförseln beaktade i viss
utsträckning att kassakravet för den andra
uppfyllandeperioden uppskattades bli högre än
för den första perioden till följd av tillväxten i
avistainlåningen i januari 1999 och av beräknade
effekter av de övriga faktorer som påverkar
banksystemets likviditetsställning.

Överlag stabil tremånadersränta

Tremånadersräntan föll kontinuerligt under 1998
och stabiliserades under andra hälften av januari
1999. Därefter varierade denna ränta, mätt som
EURIBOR, fram till den 4 mars 1999 endast
måttligt inom ett snävt intervall omkring 3,10%.
Vid stoppdatumet för denna rapport den 4 mars
1999 låg tremånaders EURIBOR på 3,11%, dvs.
strax över den nivå som noterades i slutet av
januari och som i sin tur låg 13 punkter under
nivån i början av året (se Diagram 5). Den
förhållandevis goda stabiliteten i
tremånadersräntan sedan mitten av januari visar
att de tillfälliga rörelser som skedde i
dagslåneräntan, särskilt i slutet av
uppfyllandeperioden (den 23 februari 1999), inte
fördes vidare till längre löptider.

Eurosystemets andra långa refinansierings-
transaktion genomfördes som ett anbud med
rörlig ränta på tre månader med avveckling den
25 februari 1999 och resulterade i en ränta på
3,04%. Eftersom tilldelningen av den långa
refinansieringstransaktionen hade tillkännagivits
i förväg av Eurosystemet, återspeglade detta
marknadsränteläget och innebar inte en
penningpolitisk signal. Uppkomsten av liten negativ
ränteskillnad mellan den långa
refinansieringsräntan och tremånaders EURIBOR
samma dag är inte överraskande i detta
sammanhang. Den kan delvis hänföras till att de
transaktioner som ligger till grund för beräkningen

Diagram 5

av EURIBOR sker utan säkerhet, vilket innebär
att EURIBOR återspeglar en högre riskpremie.

Efter det att marknadsförväntningarna om en
nedgång i de korta räntorna tilltagit i januari
1999, föll dessa förväntningar tillbaka under
februari 1999 och försvann nästan helt i början
av mars 1999. Den 4 mars 1999 låg
tremånadersräntan i euro för terminsavtal med
förfall i juni och september 1999 på 3,04%, dvs.
strax under avistaräntan samma dag. Detta
motsvarar en uppgång i terminsräntan på ungefär
20-25 punkter sedan slutet av januari 1999.
EURIBOR för enmånads terminsavtal visade en
liknande uppgång.
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Trendbrott i långa obligationsräntor
till följd av internationella faktorer

Efter de nedgångar som kunde noteras under
hela1998 och i januari 1999 hade de tioåriga
statsobligationsräntorna fallit över hela
euroområdet och nått de lägsta nivåerna sedan
slutet av 1940-talet. Denna trend bröts emellertid
i februari 1999, när de långa räntorna i
euroområdet steg markant. Den 4 mars 1999,
som är stoppdatumet för uppgifterna i denna
månadsrapport, låg de tioåriga
statsobligationsräntorna i euroområdet på 4,31%
i genomsnitt. Detta var mer än 50 punkter högre
än i slutet av januari 1999 (se Diagram 6) och
motsvarade den nivå som rådde under hösten
1998. Även om inhemska förhållanden tycks ha
spelat en viss roll för denna tvära utveckling,
påverkades den framför allt av en tydlig
omvärdering på de finansiella marknaderna av
det ekonomiska läget och de ekonomiska
utsikterna i Förenta staterna. Trots denna
påverkan var utvecklingen på
obligationsmarknaderna i euroområdet
fortfarande något frikopplad från vad som sker i

Förenta staterna i och med att skillnaden i
tioårsränta mellan Förenta staterna och
euroområdet vidgades med omkring 15 punkter
mellan slutet av januari 1999 och den 4 mars
1999, då den uppgick till omkring 110 punkter.

Den utlösande händelsen bakom denna
omsvängning i inställningen till Förenta staterna
på de finansiella marknaderna var
offentliggörandet av BNP-uppgifter för sista
kvartalet 1998. Efter detta kom en ström av
ekonomiska indikatorer som bekräftade
uppfattningen att den amerikanska ekonomin
fortsatt var stark. Detta ledde till att
avkastningskurvan i Förenta staterna blev
betydligt brantare. Obligationsmarknaderna i
euroområdet påverkades härutöver av
spridningseffekter från Japan som hade att göra
med oro på de finansiella marknaderna om
bristande jämvikt mellan utbud och efterfrågan
på marknaden för japanska statsobligationer.
Effekten av denna oro påverkade emellertid mera
stabiliteten än nivån på räntorna i euroområdet.

Diagram 6

Diagram 7
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Förutom dessa internationella faktorer kan även
andra förhållanden ha framkallat en uppgång i
obligationsräntorna i euroområdet. I det
sammanhanget kan deprecieringen av euron
gentemot den amerikanska dollarn under de två
första månaderna 1999 ha spelat en roll. En
annan påverkan kan ha kommit från en återgång
från den tillflykt till säkra placeringar som tidigare
delvis underlättat nedgången i de långa
obligationsräntorna i euroområdet till de
exceptionellt låga nivåerna i januari 1999.
Dessutom var emissionerna av euroobligationer
från såväl offentliga som privata låntagare relativt

stora, vilket kan ha bidragit till att höja räntorna.
Det kan inte heller uteslutas att en ökad osäkerhet
om det politiska stödet för en stabilitetsinriktad
penningpolitik och finanspolitik bidragit till denna
utveckling. Samtidigt visar vidgningen av
ränteskillnaden mot jämförbara löptider i Förenta
staterna att andra inhemska faktorer verkat i
motsatt riktning. Obligationsmarknaderna i
euroområdet kan särskilt ha påverkats av
förväntningar om en lägre ekonomisk tillväxt mot
bakgrund av information från ett antal ekonomiska
indikatorer som framkom i slutet av februari 1999.

Analys av realräntorna i euroområdet

En realränta definieras som den nominella räntan korrigerad för ett mått på den förväntade inflationen; den
mäter sålunda den förväntade reala avkastningen på en investering. I denna box redovisas några frågor som
uppkommer i mätningen av realräntor och ges en beskrivning av hur realräntorna utvecklats i euroområdet i
det förgångna.

I beräkningen av realräntor ligger en svårighet i hur man skall mäta inflationsförväntningar, som inte kan
iakttas. Det enklaste sättet, som kan fungera väl på kortare sikt, är att anta att förväntningarna helt enkelt
återspeglar den gångna utvecklingen, så att den bästa prognosen för framtida inflation är den aktuella nivån. För
längre löptider än ett par månader kan skillnaden mellan aktuell och framtida inflation vara mer än försumbar.
När man skall beräkna långa realräntor kan denna felkälla bli allvarlig. En framåtblickande ansats som vanligen
används är därför att försöka uppskatta de långsiktiga inflationsförväntningarna, t.ex. genom enkla statistiska
modeller för inflationen eller mera omfattande ekonometriska modeller som beaktar information om hela
ekonomin. Enkäter om inflationsförväntningar kan också användas. I bakåtblickande analyser för långa tids-
perioder är en annan ansats som ofta används att dra ifrån den faktiska inflationstakten (snarare än uppskatt-
ningar av den förväntade inflationstakten) från den nominella räntesatsen, under antagandet att förväntning-
arna i efterhand i genomsnitt motsvarar det faktiska utfallet.

Oavsett om analysen görs framåtblickande eller tillbakablickande är måtten på realräntorna känsliga för vilket
prisindex som används för att beräkna dem. För euroområdet är det naturligt att beräkna realräntor med hjälp
av HIKP. Det hävdas dock ibland att det i detta sammanhang vore att föredra att bortse från utvecklingen av de
mest instabila delarna i detta index, t.ex. energipriserna, eftersom man därmed eliminerar inflytandet från de
delar av HIKP som kan ha övergående effekter på prisutvecklingen. Det har också hävdats att ett producentpris-
index bör användas hellre än ett konsumentprisindex.

Producentprisindex för industrin (för vilket det finns en standardiserad tidsserie från januari 1991 för
euroområdet) har ökat med 1,3% i genomsnitt sedan 1991, medan ett vägt genomsnitt av nationella konsu-
mentprisindex (som är starkt korrelerat med HIKP men som det finns längre tidsserier för än för HIKP) ökat
med 2,9% under samma period. I december 1998 låg producentprisindex 2,5% lägre än ett år tidigare efter
fallet i råvaru- och energipriser under 1998. HIKP-inflationen var däremot 0,8%. Genomsnittliga realräntor
som beräknas med hjälp av producentprisindex är därför högre än de som bygger på HIKP, särskilt just nu men
även i viss mån när beräkningarna sker för perioden efter 1991.

Box 1
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De skäl som framförs för att använda producentprisindex är att detta kan vara mer relevant för investerings-
beslut, eftersom det innefattar priserna för företagens produktion. Investeringar antas ofta vara den mest
räntekänsliga komponenten av den samlade efterfrågan och är därför en viktig del i transmissionsmekanismen.
Men det finns flera skäl till varför producentprisindex inte är lämpligt när det gäller att beräkna realräntor. För
det första är det vanligen känsligare för priserna på importerade råvaror och energipriserna än HIKP. Dessa
importerade råvaror och energi är ofta viktiga insatsvaror, och ett företags lönsamhet beror inte endast på
priset på dess produktion utan även på priset på dess insatsvaror. För det andra täcker producentprisindex
endast industrisektorn och utesluter således tjänster. Tjänstesektorn är en stor och växande andel av
euroområdets ekonomi. Producentprisindex kan därför vara mindre representativt för den prisutveckling
som är relevant för investeringar i ekonomin som helhet. Slutligen är konsumtionsefterfrågan också ränte-
känslig till viss del. Det är klart bättre att mäta realräntan med konsumentprisindex än producentprisindex när
det gäller att undersöka och bedöma hushållens konsumtions- och investeringsbeslut, eftersom det återspeg-
lar priset för konsumtion vid olika tidpunkter.

Den rådande nivån för den korta realräntan (mätt som skillnaden mellan genomsnittlig tremånaders EURIBOR
i februari 1999 (3,1%) och senaste utfall för HIKP (0,8% i januari 1999)) uppgår till 2,3% (se den första tabellen
nedan). Om man exkluderar energipriserna från HIKP blir resultatet en realränta på 1,8%. Ett mer genomar-
betat mått på inflationsförväntningarna, nämligen de senaste prognoserna från IMF och OECD från december
1998, ger till resultat en realränta om 1,7% för 1999.

Mått på den nuvarande korta realräntan i euroområdet
(årsräntesats i procent)

Mätt med senaste totala HIKP 1) 2,3
Mätt med senaste HIKP exkl. energipriser 1) 1,8
Mätt med prognoser från IMF/OECD (dec 1998) 2), 3) 1,7

1) Kort nominell ränta under februari 1999 minus inflationstakten i januari 1999.
2) Kort nominell ränta under februari 1999 minus genomsnittlig prognos för inflationen 1999. IMF:s prognos är hämtad från World Economic

Outlook, OECD:s prognos från Economic Outlook.

3) Konsumtionsdeflator.

Den rådande nivån för den korta realräntan i euroområdet kan jämföras med den historiska utvecklingen och
med nivån i andra större industriländer (se tabellen nedan). Genomsnittet för euroområdet under 1990-talet
- som påverkats av bl.a. valutariskpremier och alltför stora offentliga underskott - är nästa dubbelt så högt
(4,5%) som den rådande nivån (2,3%). Den rådande nivån för den korta realräntan i euroområdet är också
lägre än genomsnittet för Tyskland både under 1990-talet (3,2%) och under hela perioden 1960-1998 (2,8%).
Den är också lägre än i Förenta staterna, där den genomsnittliga nivån i februari 1999 var 3,2%.

Den historiska utvecklingen av korta och långa realräntor
(årsräntesats i procent)

Kort realränta Lång realränta

Euroområdet Tyskland Förenta Euroområdet Tyskland Förenta
staterna staterna

Period
1960-1969 . 2,2 2,8 . 4,2 2,4
1970-1979 . 1,9 0,9 . 3.2 0,5
1980-1989 . 3,9 5,0 . 4,8 5,5
1990-1998 4,5 3,2 2,3 5,2 4,1 3,9
1960-1998 . 2,8 2,8 . 4,1 3,1

Nuvarande nivå 2) 2,3 - 3,2 3,2 - 3,3

1) Korta realräntor beräknas genom att för varje period dra bort KPI-ökningstakten på 12-månadersbasis från den nominella tremånaders-
räntan. Långa realräntor beräknas genom att för varje period dra bort KPI-ökningstakten på 12-månadersbasis från den 10-åriga
statsobligationsräntan. Beräkningen av nuvarande realräntenivå baseras på HIKP-ökningstakten i euroområdet.
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2) Genomsnitt av dagliga observationer för nominella räntor under februari 1999 minus inflationstakten i januari 1999.

. uppgift saknas  - ej tillämplig

När det gäller den långa realräntan för euroområdet (beräknad för tioåriga statsobligationer) uppgick den till
3,2% i genomsnitt för februari 1999 (se tabellen ovan). Realräntan på indexerade franska tioåriga stats-
obligationer tyder på förväntningar i början av mars 1999 om en realränta på 3% för de kommande tio åren.
(se Box 2 på sid 16 i månadsrapporten för februari 1999). I genomsnitt för euroområdet var den långa
realräntan i februari 1999 ungefär 200 punkter lägre än genomsnittet för 1990-talet (5,2%) och också betydligt
lägre än genomsnittet för Tyskland under de 30 senaste åren (4,1%). I Förenta staterna var den genomsnittliga
långa realräntan 3,3% i februari 1999, strax över den i euroområdet. Den genomsnittliga långa realräntan för
indexerade amerikanska statsobligationer med tioårig löptid var omkring 3,8% i februari 1999. Allt detta
styrker att realräntorna i euroområdet kan betraktas som förhållandevis låga, både i historisk och internatio-
nell jämförelse.

I diagrammet nedan visas utvecklingen av korta och långa räntor för euroområdet under 1990-talet. Fallet i
realräntorna under de senaste åren kan i viss mån hänga samman med konjunkturläget. Det kan dock noteras
att realräntorna för närvarande är lägre än de var i mitten av 1990-talet när kapacitetsutnyttjandet i industrin
var på ungefär samma nivå som nu. Detta tyder på att andra faktorer, såsom fallande riskpremier för inflation
och växelkursförändringar samt lägre offentliga underskott, har gjort ett betydande fall i de genomsnittliga
realräntorna i euroområdet möjligt. Detta visar tydligt fördelarna med konvergensprocessen inför valuta-
unionen i form av att framstegen mot låg inflation, växelkursstabilitet och förbättrade offentliga finanser
tillsammans har lett till lägre realräntor. En trovärdig gemensam penningpolitik har under dessa gynnsamma

omständigheter varit till gagn för förväntningarna
om prisstabilitet och därmed sänkt realräntorna och
understött den ekonomiska tillväxten.

Korta och långa realräntor i euroområdet
(årsräntesats i procent)

I ljuset av denna utveckling på
obligationsmarknaderna i euroområdet försköts

avkastningskurvan för euroområdet uppåt under
februari 1999 (se Diagram 7). Samtidigt vidgades
skillnaden mellan den fasta räntan på nominella
obligationer och den reala räntan på
indexobligationer med motsvarande löptid i
Frankrike och innebar sålunda att realräntan var
stabil under februari 1999 (se Box 1). Som angavs
i Box 2 på sid 16 i februarinumret av
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månadsrapporten kan en sådan vidgad skillnad
tolkas som att aktörerna på finansmarknaderna
har höjt sina långsiktiga inflationsförväntningar.

Spridningseffekter från internationella
obligationsmarknader till euroområdet belyser
den viktiga påverkan som händelser på de
internationella finansmarknaderna har på
euroområdets marknader för obligationer med
fast ränta, särskilt för längre löptider. De visar att
man då och då bör visa försiktighet när man tolkar
den framåtblickande information som finns i
prissättningen av inhemska finansiella tillgångar i
euroområdet.

Viss nedgång på aktiemarknaderna

Den senaste utvecklingen på aktiemarknaderna i
euroområdet har påverkats starkt av de
internationella finansmarknaderna. Under första
hälften av februari 1999 fortsatte instabiliteten i
aktiekurserna från januari och kurserna föll med
närmare 5% enligt det breda indexet Dow Jones
EURO STOXX. Därefter visade de en tendens
att stiga, trots en viss instabilitet, och den 4 mars
1999 låg de 3% under nivån i slutet av januari
(se Diagram 8). En liknande utveckling med
nedgång följt av uppgångar i aktiekurserna kunde
noteras i både Förenta staterna och Japan.
Standard and Poor’s 500 för Förenta staterna och
Nikkei 225 för Japan föll med ca 2,5% respektive
mer än 2% mellan slutet av januari och den 4
mars 1999.

Aktiekurserna i euroområdet påverkades i
betydande mån under februari 1999 av
instabiliteten på aktiemarknaderna i Förenta
staterna. Denna instabilitet visade att det
förbättrade ekonomiska läget påverkade
aktiekurserna i två motverkande riktningar. Å ena
sidan främjades kursuppgångarna av positiva
nyheter som tenderade att höja förväntningarna
om framtida utdelningar. Å andra sidan påverkade
det förbättrade ekonomiska läget
obligationsräntorna i Förenta staterna, vilket kan
ha påverkat diskonteringen av de framtida
utdelningarna och tryckt ner aktiekurserna.
Sammantaget innebar detta att indexet Standard

Diagram 8

and Poor’s 500 den 4 mars 1999 låg strax över
1% högre än vid utgången av 1998 och 5% högre
än topparna i juli 1998.

Till följd av spridningseffekter från denna
utveckling på aktiemarknaderna i Förenta
staterna, liksom från de stigande
obligationsräntorna, utsattes aktiekurserna i
euroområdet då och då för viss press nedåt. På
marknaderna kan man dock ha uppfattat att
deprecieringen av euron i februari förbättrar
utsikter för exporten och företagsvinsterna på
kort sikt. En annan stimulans till
aktiemarknaderna i euroområdet kom från
förväntningar om ytterligare fusioner i vissa delar
av ekonomin i euroområdet.

Sammantaget innebar alla dessa händelser att
aktiekurserna i euroområdet låg på mer eller
mindre samma nivå som vid utgången av
december 1998, men fortfarande närmare 11%
under toppnivåerna från mitten av juli 1998.
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Diagram 9

2 Prisutvecklingen

Oförändrade konsument-
prisökningar vid årsskiftet

Sedan utgivningen av februarinumret av
månadsrapporten har Eurostat publicerat HIKP-
uppgifter för januari 1999 och något reviderat
HIKP-uppgifterna för perioden före 1999. Enligt
de reviderade uppgifterna fortsatte ökningstakten
för totala HIKP att falla (från 1,4% i juni 1998 till
0,8% i november 1998) men höll sig oförändrat
på denna nivå (0,8%) i december 1998 och januari
1999 (se Tabell 2).

Även om prisökningarna sammantagna skedde i
oförändrad takt vid årsskiftet var utvecklingen
något mer oenhetlig för olika komponenter i HIKP.
Å ena sidan steg priserna på oförädlade livsmedel

med 1,1% på årsbasis i januari 1999, jämfört med
0,6% i november 1998 (se Diagram 9). Dessutom
var nedgången i energipriserna på 4,4% i januari
1999 mindre än föregående månad men
oförändrad från november 1998. Å andra sidan
saktade prisstegringarna på industrivaror
exklusive energi och på tjänster av. När det gäller
industrivarorna exklusive energi steg priserna
med 0,8% i januari 1999, jämfört med 0,9% i
november och december och 1,0% i oktober
1998, vilket kan återspegla ett visst fall i
konsumtionsvaruindustrin vid slutet av 1998.
Nedgången i inflationstakten för tjänster från ca
2% under större delen av 1998 till 1,8% i januari
1999 berodde främst på lägre prisstegringar för
transporttjänster och kommunikationer efter
avregleringar av dessa sektorer. För såväl
industrivaror exklusive energi som tjänster kan
emellertid de lägre prisökningarna allmänt sett
ha berott på eftersläpande effekter av de lägre
energipriserna under hela 1998.

Effekt av energipriserna på den
aktuella och kommande
prisutvecklingen

Utvecklingen av energipriserna var (tillsammans
med priserna för oförädlade livsmedel som
vanligen fluktuerar mycket) den viktigaste faktorn
bakom den fallande trenden i den årliga
ökningstakten för totala HIKP under andra hälften
av 1998. Detta kan framför ses i Diagram 10.
Om man jämför utvecklingen av totala HIKP-
inflationen med ett HIKP-mått exklusive energi,
kan man se att det senare måttet fluktuerat runt
omkring 1½% sedan början av 1997, medan
totala HIKP har följt en stadigt nedåtgående trend.
Detta illustrerar att prisstabiliteten är väl etablerad
i euroområdet även om det förekom ett visst tryck
nedåt på prisstegringarna p.g.a. energiprisernas
utveckling under 1998. Denna utveckling hänger
nära samman med världsmarknadspriserna på
olja. Bortsett från effekten av den avreglering som
nyligen skett av vissa samhällstjänster samt från
förändringar i energibeskattningen och
växelkurserna, återspeglas förändrade
världsmarknadspriser vanligen i HIKP för energi
med bara kort eftersläpning. En stabilisering av
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Diagram 10

oljepriserna eller en uppgång kan därför förväntas
slå igenom snabbt i konsumentpriserna direkt
genom energipriset. Dessutom påverkar
världsmarknadspriserna på olja (liksom övriga
råvaror) andra komponenter i HIKP med en något
längre eftersläpning p.g.a. deras effekt på
produktionskostnaderna i hela ekonomin. Detta
kan särskilt vara fallet för industrivaror exklusive
energi (se även avsnittet nedan om
producentprisutvecklingen för industrivaror).

Om man ser tillbaka har världsmarknadspriset
på olja allmänt sett fallit trendmässigt sedan
början av 1997 och låg i december 1998 på en
historiskt låg nivå i reala termer (8,8 euro per
fat). Det steg dock till 9,5 euro per fat i januari
1999 och låg på 9,4 euro (motsvarande 10,6
dollar) per fat i februari 1999 (se Tabell 2). Den
nedåtgående trenden fortsatte alltså inte i början
av 1999. Om man ser framåt tyder termins-

Diagram 11

priserna att priset på Brent råolja kommer att
öka något under loppet av 1999 och ligga på
omkring 12 dollar per fat vid slutet av året;
utsikterna för världsmarknadspriset på olja är dock
svåra att förutse.

Mot denna bakgrund kan man vänta sig att
energipriserna kommer att få en mycket mera
dämpad effekt på HIKP-utvecklingen under 1999
än under 1998. I stället kan mindre uppgångar
komma till stånd när de tvära nedgångar som
skedde i energipriserna 1998 försvinner ur
beräkningarna av de årliga förändringstalen.
Denna mekaniska effekt kan illustreras genom att
anta att den årliga ökningstakten för alla
delkomponenter i HIKP (exklusive energi) håller
sig på samma nivå som i januari 1999 och att
HIKP för energi förblir oförändrat från januari
1999 och framåt. Då skulle HIKP totalt sett öka
med 0,4 procentenheter mer vid slutet av 1999
än den nuvarande ökningstakten på 0,8%. Även
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Tabell 2

om det som nämnts ovan är sannolikt att andra
delkomponenter kommer att fortsätta att påverkas
av nedgången i energipriserna under 1998 med
viss eftersläpning, belyser sådana mekaniska
beräkningar i alla fall att den starka upp-
bromsningen till följd av särskilt oljepris-
utvecklingen kan avta under loppet av detta år.

Stark nedgång i producentpriser
på industrivaror och
bakomliggande faktorer

Producentpriserna på industrivaror har på
liknande sätt som energipriserna fallit markant
sedan omkring mitten av 1998, och de har givit
upphov till oro för utdragna prisfall som kunde
spilla över på ekonomin i dess helhet. Även om
det inte finns något som talar för en omedelbart
förestående risk för prisökningar som kan ge

anledning till oro, belyser ett antal olika
förhållanden att prisnedgångarna är
koncentrerade till en delsektor (insats-
varuindustrin) och är betydligt mindre uttalade
på andra ställen.

Av Diagram 11 framgår det att de årliga
producentprisstegringarna i euroområdet har
varit dämpade sedan omkring 1996, innan de blev
negativa under andra kvartalet 1998. I december
1998 var priserna 2,4% lägre än ett år tidigare.
Priserna i produktionen av insatsvaror föll dock
mycket mer än i andra sektorer som
kapitalvaruindustrin och konsumtions-
varuindustrin.

I Diagram 12 visas producentpriserna för olika
delsektorer av insatsvaruindustrin. I ljuset av
nedgången i världsmarknadspriserna på råvaror
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Diagram 12

samt på malm av järn och andra metaller, mätt i
euro, är det inte överraskande att de starkaste
prisnedgångarna i insatsvaruindustrin gäller
petroleum och andra bränslen, följt av basmetaller.
Priserna på kemiska produkter och på senare tid
massa och papper har också gått ned, om än i
mindre utsträckning än priserna på basmetaller.
Priserna på gummi och plast har gått ned
jämförelsevis långsamt men stadigt under de
senaste två och ett halvt åren. På alla dessa
områden förädlas varorna vanligen mindre än i
konsumtions- och kapitalvaruindustrin, och
råvarorna utgör därför en större andel av
produktionskostnaderna. Till följd av detta

tenderar insatsvarupriserna att påverkas starkt
av världsmarknadspriserna på råvaror.

Eftersom insatsvarupriserna dessutom är mer
utsatta för internationell konkurrens än de för
mera slutliga produkter, kan den senaste tidens
utveckling med fallande priser också kopplas till
ökad konkurrens från utländska tillverkare.

Vid sidan av dessa yttre faktorer återspeglar
frånvaron av någon större inhemsk press uppåt
på priserna under de senaste åren allmänt sett
en dämpad utveckling av arbetskraftskostnaderna.
Ersättningen per anställd steg endast långsamt
(strax över 1%) under de tre första kvartalen 1998,
medan produktiviteten ökade i något högre takt
så att enhetsarbetskraftskostnaden föll något
under samma period. Senare uppgifter finns ännu
inte, men det finns vissa belägg för att
löneökningarna kan komma att bli högre under
loppet av 1999.

Den senaste utvecklingen i både
konsumentpriserna totalt sett och i pris- och
kostnadsutvecklingen på olika delområden med
bakomliggande faktorer tyder på att det inte finns
någon påtaglig press uppåt på priserna inom den
närmaste tiden. Utvecklingen visar dock också
på allra senaste tiden att det funnits en påverkan
från faktorer som förefaller vara ovanliga och så
småningom upphör, särskilt om läget i
världsekonomin förbättras. Mot bakgrund av den
osäkerhet som hänger samman med den fortsatt
återhämtningen i de större länderna och
euroområdets handelspartners, är det svårt att
göra precisa prognoser för när en stabilisering
eller uppgång i olje- och råvarupriserna kan
inträffa. Den senaste utvecklingen av särskilda
pris- och kostnadsindikatorer måste därför följas
noga på ett sätt som också tar hänsyn till den
allra senaste utvecklingen i
världsmarknadspriserna och
växelkursutvecklingen för euron. Dessutom måste
löneutvecklingen följas noga.
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Betydande nedgång i den reala
BNP-tillväxten under fjärde
kvartalet 1998

Enligt preliminära uppskattningar av Eurostat
av den reala BNP-tillväxten för hela
euroområdet, som i stort sett överensstämmer
med förväntningarna på basis av tillgängliga
nationella uppgifter, skedde en betydande
nedgång under det sista kvartalet 1998 jämfört
med tidigare kvartal (se Tabell 3). Den kvartalsvisa
tillväxten för euroområdet beräknas ha uppgått

3 Produktion, efterfrågan och utvecklingen på
arbetsmarknaden

 

Tabell 3

till ungefär 0,7% i genomsnitt under vart och ett
av de tre första kvartalen, men under sista
kvartalet uppskattas BNP-tillväxten ha stannat vid
endast 0,2% (dvs. att BNP då var 2,4% högre än
under fjärde kvartalet föregående år). Som
påpekades i februarinumret av månadsrapporten
bör den kvartalsvisa utvecklingen för hela
euroområdet tolkas med försiktighet med tanke
på att antalet arbetsdagar skiljer sig, liksom
säsongrensningsmetoderna, och särskilt på att det
är sannolikt att statistiken kommer att revideras.
Dessutom måste man komma ihåg att denna



ECB Månadsrapport • Mars 1999 25

uppskattning endast baseras på uppgifter för de
större länderna i euroområdet (nämligen Tyskland,
Frankrike, Spanien, Italien och Nederländerna),
även om dessa svarar för över 80% av totala BNP
för euroområdet. Uppskattningen innefattar
framskrivningar av Eurostat för de övriga
länderna. Hur som helst uppgifterna bekräftar de
tidigare förväntningarna om att produk-

tionstillväxten försvagades påtagligt vid årsskiftet.
Totalt beräknas den reala BNP-tillväxten ha
uppgått till 3,0% 1998, vilket är betydligt över
1997 års tillväxttakt. Den långsammare tillväxten
under det fjärde kvartalet ger dock stöd för
uppfattningen att BNP-tillväxten kommer att bli
svagare 1999, särskilt under den första delen av
året (se också Box 2).

Box 2

Översikt över utsikterna för euroområdet 1999

Den reala BNP-tillväxten för euroområdet på 3,0% visade sig bli betydligt starkare 1998 än under det föregå-
ende året, trots de svagare internationella förutsättningarna under året. Det återspeglade en starkare inhem-
ska efterfrågan som mer än uppvägde det minskade bidraget till produktionstillväxten från nettoexporten.
Den samlade tillväxttakten för 1998 var den starkaste sedan 1990 och åtföljdes av både en uppgång i sysselsätt-
ningen och – för första gången sedan 1995 – en nedgång i arbetslösheten. Tecken på en avmattning i tillväxten
i euroområdet blev dock också tydliga under loppet av 1998, till att börja med för industriproduktionen och
mot slutet av året för hela BNP. För året som helhet saktade ökningen i HIKP av till 1,1% från 1,6% 1997 och
fortsatte därmed den nedåtgående tendensen från de senaste åren. Mot slutet av 1998 hade den årliga ök-
ningen i HIKP nått 0,8%.

Påverkan på euroområdet från krisen i tillväxtekonomierna har utgjort en källa till påtaglig osäkerhet när det
gäller att bedöma utsikterna. Prognoserna för såväl den reala produktionstillväxten som inflationen justera-
des överlag ned under loppet av 1998, i och med att den negativa påverkan från den internationella utveck-
lingen bedömdes blir både starkare och mer varaktig än vad som ursprungligen förväntades. Tabellen nedan
sammanfattar utsikterna för den reala BNP-tillväxten och inflationen under 1999 med de senaste prognoserna
av internationella organisationer och i den privata sektorn. Det bör noteras att skillnaderna mellan progno-
serna delvis beror på skillnader i de antaganden som ligger bakom framskrivningarna, liksom på olika publicerings-
tidpunkter. I dessa prognoser har man inte heller kunnat ta hänsyn till att BNP-tillväxten sista kvartalet 1998
blev svagare än väntat. De visar ändå de allmänna nedjusteringarna under andra hälften 1998.

Avmattning i tillväxten förutses allmänt för 1999
Allmänt sett förväntas den reala BNP fortsätta att växa 1999 men i en långsammare takt än den som kunde
noteras under 1998. Även om omfattningen av den förutsedda avmattningen bedöms olika, ligger den reala
BNP-tillväxten i de flesta framskrivningarna inom ett intervall på 2-2½%, medan de färskaste prognoserna
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ligger i den längre delen av detta intervall. Prognosen om en lägre produktionstillväxt 1999 är allmänt sett
kopplad till en svagare efterfrågan på de viktigaste utlandsmarknaderna. Den inhemska efterfrågan förväntas
främst byggas under av den privata konsumtionen 1999. En följd av de lägre konsumentprisökningarna är att
det har skett en oförutsedd ökning i hushållens reala inkomster. Tillsammans med en uppgång i sysselsättning-
stillväxten sedan början av 1997 har detta varit förbundet med en påtaglig förbättring i hushållens framtids-
förväntningar och ligger till grund för att konsumtionen kan förväntas fortsätta att växa 1999. Allmänt sett
förväntas också investeringarna fortsätta att öka, understött av låga räntor.

Riskerna för produktionstillväxten är fortfarande nedåtriktade. Framför allt kan en nedgång i företagens
vinster, kopplat till lägre efterfrågan på export från euroområdet, leda till en avmattning i näringslivets inves-
teringar, starkare lageravveckling och svagare tillväxt i sysselsättningen. En större omsvängning i hushållens
framtidsförväntningar, som nådde ovanligt höga nivåer runt årsskiftet, skulle dessutom kunna utgöra en risk
för varaktigheten i tillväxten i den privata konsumtionen. Riskerna från den internationella utvecklingen kan ha
utjämnats något, men de förblir en viktig källa till osäkerhet när det gäller utsikterna (se också avsnitt 5).

Läget på arbetsmarknaden väntas bli bättre, men mycket mindre än 1998
Läget på arbetsmarknaden väntas allmänt sett fortsätta att förbättras under 1999 efter en nedgång i arbetslös-
heten på omkring 0,8 procentenheter 1998 så att arbetslösheten gick ned till 10,6% i januari 1999. Sysselsätt-
ningen väntas dock fortsätta att öka i långsammare takt än 1998. En mera bestående nedgång i arbetslösheten
kräver mycket kraftfullare strukturella reformer i ett flertal länder.

Långsam förbättring av de offentliga finanserna
Finanspolitiken har givits en neutral inriktning för euroområdet som helhet under 1999, enligt de ursprungliga
budgetplanerna från de flesta regeringar. Den förutsedda lilla minskningen i det vägda genomsnittet av under-
skottet i förhållande till BNP för euroområdet 1999 väntas i själva verket motsvaras av en ungefär lika stor
nedgång av räntebetalningarna i förhållande till BNP. Ingen påtaglig finansiell konsolidering ingår alltså i länder-
nas budgetplaner, utan snarare har det skett en uppmjukning av de ansträngningar som gjordes 1997 och som
i huvudsak avslutades 1998, bortsett från i de länder som måste motverka de tillfälliga åtgärder som vidtogs
föregående år. På senare tid har vissa regeringar övervägt att låta de automatiska stabilisatorerna verka utan
begränsningar, åtminstone på inkomstsidan, mot bakgrund av den svagare tillväxten än väntat i vissa
efterfrågekomponenter. Denna handlingslinje skulle vara förenlig med att de uppsatta budgetmålen kunde
uppnås, eftersom påverkan på de offentliga inkomsterna från den svagare produktionstillväxten, särskilt för
exporten, inte borde vara omfattande. Den förväntade avmattningen i tillväxten har dock dessutom framkallat
vissa krav på mer expansiv finanspolitik för att motverka effekterna från de svagare delarna av efterfrågan. En
sådan avsiktlig finanspolitisk lättnad skulle kunna öka osäkerheten om den finanspolitiska inriktningen i
framtiden och om huruvida målen i stabilitets- och tillväxtpakten kan uppnås, eftersom det skulle leda till en
ökning av de strukturella underskotten.

Fortsatt förväntade dämpade konsumentprisökningar
Utsikterna för ökningarna av konsumentpriserna har också tenderat att bli nedjusterade för 1999. En del av
denna omvärdering av den närmaste prisutvecklingen beror på svagare energipriser än väntat. Även om de
månatliga inflationstalen kan öka igen under loppet av 1999, främst till följd av effekten på totalindexet av att
energipriserna blir mer stabila eller något högre, kan de väntas hålla sig klart under 2% i genomsnitt 1999.

Det finns för närvarande inga belägg på någon stark press uppåt eller nedåt i utsikterna för konsumentpriserna.
Om världsmarknadspriserna återigen visar sig bli svagare än väntat kan det få en ytterligare påverkan nedåt på
konsumentpriserna i euroområdet. Effekterna på konkurrensen av den inre marknaden och av avregleringen
av vissa samhällstjänster kan också innebära att priserna pressas nedåt. De senaste löneuppgörelserna och
växelkursutvecklingen kan utgöra vissa uppåtriktade risker för prisstabiliteten. Totalt sett är utsikterna för
prisstabiliteten emellertid fortsatt goda, och ökningen i konsumentpriserna väntas fortsätta att hålla sig inom
vad som är förenligt med den kvantitativa definition av prisstabilitet som ECB-rådet antagit.
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Hållbar tillväxt i inhemsk
efterfrågan, svagare nettoexport

Avmattningen under det sista kvartalet 1998
kommer främst från en negativ påverkan av
nettoexporten, medan bidragen från den
inhemska efterfrågan till den samlade reala BNP-
tillväxten under det fjärde kvartalet var 0,6
procentenheter, eller något högre än under de
två föregående kvartalen. Bland de inhemska
efterfrågekomponenterna påverkades
utvecklingen under fjärde kvartalet främst av en
avmattning i bruttoinvesteringarna i
anläggningstillgångar, som något motverkades av
en uppgång i lagerinvesteringarna (se Diagram
13). Den privata konsumtionen förblev i gengäld

stark, och bidraget till tillväxten från de offentliga
utgifterna fortsatte att vara nära nog obefintligt.

Om man granskar tillväxten i den privata
konsumtionen mera i detalj, kan man notera att
den steg med 0,9% mellan tredje och fjärde
kvartalen 1998, dvs. upprätthöll samma
tillväxttakt som under tidigare kvartal. Jämfört
med ett år tidigare steg den privata konsumtionen
med omkring 3,4% det fjärde kvartalet 1998.
Detta stämmer med att hushållens förväntningar
varaktigt förstärktes under loppet av 1998 och
början av 1999. Framtidsförväntningarna hos
hushållen i euroområdet förefaller inte ha
förbättrats ytterligare enligt preliminära siffror
från kommissionen för enkäten i februari.
Tillgängliga nationella uppgifter som medger
studiet av en längre tidsperiod visar dock att
den rådande framtidstron hos hushållen inte bara
är den bästa sedan 1985 då man började följa
dessa indikatorer för euroområdet utan också
motsvarar den som uppnåddes under tidigare
toppar sedan början av 1970-talet.

De viktigaste faktorerna bakom styrkan i
konsumenternas beteende är de förbättringar
som skedde i sysselsättningen 1998, tillsammans
med den ytterligare nedgången i
konsumentprisökningarna som innebar en mer
positiv realinkomstutveckling. Utvecklingen på
aktiemarknaderna och de lägre räntorna kan
också ha bidragit till att förbättra hushållens
finansiella situation under det gångna året.
Kopplingen mellan tillväxt i sysselsättningen och
förtroende hos konsumenterna har varit stark
sedan 1985 (se Diagram 14). Det större
konsumentförtroendet under det gångna året
kan därför vara starkt kopplat till den starka
ökningen av nya sysselsättningstillfällen (se
nedan9, och en bestående tillväxt i
sysselsättningen förefaller därför vara en viktig
faktor när det gäller att upprätthålla
konsumentförtroendet på de nuvarande höga
nivåerna.

Bruttoinvesteringarna i anläggningstillgångar
försvagades däremot något under fjärde kvartalet

Diagram 13
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Diagram 14

1998. Bidraget till tillväxten från
lagerinvesteringarna var dock positivt. Bidraget
till tillväxten från investeringarna och
lageruppbyggnaden sammantagna ökade till 0,2
procentenheter under fjärde kvartalet 1998 efter
att ha fallit från 0,7 procentenheter under första
kvartalet till noll under årets andra och tredje
kvartal. Den senaste nedgången i
investeringstillväxten kan hänföras till flera
faktorer, inklusive påverkan från den svagare
utländska efterfrågan. Den dämpade utvecklingen
av investeringarna var en av orsakerna till att det
inte skedde ett starkare konjunkturuppsving 1994-
1995 och efter 1996, och det kan ses som ett
oroande drag i den rådande
efterfrågeutvecklingen eftersom det pekar mot en
långsam tillväxt av produktionskapaciteten

framöver (se Box 3 för en mer detaljerad översikt
över den senaste investeringsutvecklingen i
euroområdet).

Utvecklingen av lagerinvesteringarna har enligt
uppgifter från nationalräkenskaperna varit en
kvantitativt viktig faktor i den inhemska efterfrågan
i euroområdet, särskilt efter 1997. Före det fjärde
kvartalet 1998 hade bidraget från
lagerinvesteringarna till tillväxten fallit kvartal för
kvartal, från 0,3 procentenheter första kvartalet
1998 till 0,1 procentenhet andra kvartalet och ett
negativt bidrag på 0,4 procentenheter tredje
kvartalet. Jämfört med motsvarande kvartal ett år
tidigare bidrog lagerinvesteringarna med närmare
1 procentenhet till tillväxten i BNP under varje
kvartal från mitten av 1997 till mitten av 1998
innan de började minska. Ett så stort bidrag till
tillväxten kan anses vara ovanligt, också med tanke
på hur länge lagerinvesteringarna ökade. Det skulle
därför inte vara överraskande om en del av denna
lageruppbyggnad avvecklades. Totalt sett finns det
belägg för att lagerinvesteringarna varierar med
konjunkturen i euroområdet, varigenom lagren
byggts upp väsentligt fram till mitten av 1998 och
sedan minskat (se Diagram 15).

Nationalräkenskapsuppgifterna stämmer
någorlunda väl med vad som framkommer om
bedömningen av färdigvarulagren ur
kommissionens månatliga företagsenkäter. Båda
tidsserierna visar att lagren började att stiga från
omkring mitten av 1996 och förmodligen nådde
sin topp omkring mitten av 1998. En punkt där
de två indikatorerna möjligen skiljer sig är att
enkätuppgifterna tyder på att lagerstorleken den
senaste tiden är mindre än den som iakttogs vid
den tidigare konjunkturtoppen 1994-1995,
medan nationalräkenskaperna innebär att lagren
var större t.o.m. än dem som registrerades 1990-
1991. Som påpekats ovan kan en del av denna
skillnad försvinna i och med fortsatta revideringar
av nationalräkenskapsstatistiken. Åtminstone fram
till början av 1999 ser det ut som om
lagerinvesteringarna kommer att fortsätta att dra
ned BNP-tillväxten. Med tanke på hur osäker
bedömningen av den exakta lagerställningen är



ECB Månadsrapport • Mars 1999 29

det emellertid svårare att bestämma hur
omfattande en sådan tillfällig justering av
lagerstorleken kan komma att bli.

Bidraget till BNP-tillväxten från nettoexporten,
slutligen, har varierat mer under de senaste
kvartalen. Jämfört med närmast föregående kvartal
blev bidraget negativt fjärde kvartalet 1998 efter
att ha varit positivt de två föregående kvartalen. I
avsnitt 5 görs en ytterligare analys av
euroområdets utrikeshandel.

Industriproduktionen föll märkbart i
december

De senaste uppgifterna för industriproduktionen
ger ytterligare belägg för att det skedde en
avmattning mot slutet av 1998. Det finns nu
uppgifter från Eurostat för december förra året
som innebära större revideringar för både
industriproduktionen och de viktigaste delarna
därav under de tidigare månaderna på året.

Investeringarna i euroområdet

För euroområdet i dess helhet steg de inhemska bruttoinvesteringarna i anläggningstillgångar med 4,2% under

1998, jämfört med en ökning på omkring 2% föregående år. Bidraget från investeringarna till den reala BNP-

tillväxten steg till 0,8 procentenheter 1998 från 0,4 procentenheter 1997. Detta var det största bidraget till tillväxten

sedan 1990 och tillsammans med den stadiga privatkonsumtionen byggde det under uppgången i den samlade

tillväxten förra året. Sett i ett medelfristigt perspektiv har uppgången i investeringarna emellertid varit förhållande-

vis dämpad under ett antal år, och det kan ses som något överraskande att investeringarna inte har reagerat starkare

på det uppsving som har skett i produktionen sedan mitten av 1995. Förhållandet mellan investeringarna och BNP

(investeringskvoten) har i själva verket fallit påtagligt, eller från omkring 22% i början av 1990-talet till omkring

18,5% under 1998 (se diagrammet nedan). Investeringskvoten beräknas utifrån löpande priser, och eftersom

relativpriset för investeringsvaror har tenderat att falla har utvecklingen av investeringarna i reala termer varit något

mer positiv. Denna relativprisnedgång beror åtminstone delvis på den starka prisnedgången på många högteknologi-

ska investeringar, såsom persondatorer och programvara.

Investeringarna är inte bara en betydande av den totala BNP utan också viktiga när det gäller tillväxten i ekonomins

produktionsförmåga, så länge som kapitalet fördelas effektivt. Varje bestående nedgång i investeringarna på sikt

kan därför ge anledning till oro.

Uppgifter för att göra en uppdelning av investeringarna i euroområdet i två komponenter – maskiner och tranport-

Box 3
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utrustningar respektive byggnader och anläggningar – finns tillgängliga från Eurostat från och med 1991. Den

årliga tillväxten i investeringarna i maskiner och tranportutrustningar (som vanligen varierar något mer än tillväx-

ten i investeringarna i byggnader och anläggningar och utgör ca 40% av alla investeringar) har gått upp mer sedan

mitten av 1994, medan investeringarna i byggnader och anläggningar har varit mer eller mindre oförändrade (och

t.o.m. föll tillbaka något sista kvartalet 1998). De senaste kvartalen har investeringarna i maskiner och transport-

utrustningar ökat med omkring 8% per år. Denna uppgång följer på en relativt tvär nedgång i början av 1990-talet.

Också utvecklingen av de offentliga investeringarna har bidragit till de lägre investeringarna i förhållande till BNP

de senaste åren. Även om det inte finns lätt tillgängliga uppgifter om fördelningen mellan privata och offentliga

investeringar för euroområdet, har den offentliga investeringskvoten fallit. Detta är till stor del följden av att de

finansiella konsolideringsinsatserna lagts på investeringsutgifterna av medlemsländerna i euroområdet.

Investeringsplanerna för 1999 kan mycket väl ha påverkats negativt av krisen i tillväxtekonomierna. Enligt en

enkät som kommissionen lät genomföra i oktober och november 1998 förväntades en viss nedgång i tillväxten av

investeringarna 1999, både i värde och volym. Avmattningen i den globala efterfrågan, som kan märkas i siffror för

industriproduktionen, och den förväntade avmattningen i den reala BNP-tillväxten 1999 tyder på att det omedel-

bara behovet av att bygga ut produktionskapaciteten kan ha minskat. Det uppskattade kapacitetsutnyttjandet har

fallit och är nu nära ett långsiktigt genomsnitt (se diagram nedan). I vissa länder kan det dessutom finnas någon

tveksamhet till att göra ytterligare investeringar när den framtida skattepolitiken är osäker och utvecklingen av

lönerna antingen är oklar eller hotar att undergräva lönsamheten i investeringarna.

Det finns emellertid också några positiva omständigheter som kan bidra till fortsatta investeringar. Siffrorna för

varaktigheten i den säkerställda produktionen utifrån befintliga order tyder på ännu inte att läget är så ovanligt lågt

att det skulle kunna leda till en tvär nedgång i investeringarna. De låga räntorna, såväl nominellt som realt, tyder

vidare på att de finansiella villkoren är mycket gynnsamma för investeringarna.

Siffrorna för december 1998 utmärks av en
markerad nedgång i produktionen från november.
Industriproduktionen för euroområdet uppskattas
enligt de senaste uppgifterna ha gått ned med
0,5% i förhållande till samma månad föregående
år och med hela 1% mellan november och
december 1998. Den årliga tillväxttakten i

industriproduktionen har avtagit de senaste
månaderna och i december blev den negativ för
första gången sedan december 1996. Sett till den
månatliga utvecklingen skiljer sig utvecklingen i
december tydligt från den mer eller mindre
konstanta produktionsnivån mellan april och
november 1998, då förändringarna låg inom ett
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Diagram 15

Diagram 16

intervall mellan –0,3% och +0,4% med ett
genomsnitt på +0,1%. Nedgången för
tillverkningsindustrin var lika stor som den för
hela industrin.

De månatliga förändringarna i produktionen av
kapitalvaror, insatsvaror och konsumtionsvaror
kan i genomsnitt för de sex senaste månaderna
(dvs. juli-december 1998) nu samtliga uppskattas
ha varit negativa. Särskilt stora nedjusteringar av
uppgifterna har gjorts för insatsvaruindustrin. Det
finns vissa indikationer på att försvagningen i
produktionen av insatsvaror blev tydlig innan den
märktes i de två andra sektorerna, där
produktionen av varaktiga varor ökat mest i
årstakt och fortsatt att vara högst de senaste
månaderna. I december skedde det dock en tvär
nedgång i produktionen i alla tre
huvudkategorierna i varuproduktionen.

Industrins förväntningar faller
ytterligare
Industrins förväntningar har historiskt sett varit
nära korrelerade med produktionen. I februari
försvagades förväntningarna ytterligare enligt
preliminära enkätuppgifter från kommissionen
(som hänför sig till läget i december 1998 och
januari 1999) efter att ha varit oförändrade
månaden dessförinnan (se Diagram 16).
Industrins förväntningar ligger dock fortfarande
nära den genomsnittliga nivå som uppmätts sedan
1985 och ligger tydligt över den bottennivå som
nåddes 1992-1993 då industriproduktionen föll
kraftigt, liksom över nivån 1995-1996. De senaste
uppgifterna tyder på att läget i industrin kan ha
fortsatt att försämras sedan årsskiftet. Ytterligare
belägg för denna uppfattning ges av att
bedömningen av orderstockarna (exklusive
exportorder) visade en nedgång enligt de senaste
enkätuppgifterna och för närvarande ligger något
under sitt långsiktiga genomsnitt.
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Det tremånaders (centrerade) glidande medeltalet
för de årliga förändringarna i det index som
kommissionen publicerar för det ekonomiska
stämningsläget på basis av uppgifter om industrins,
byggföretagens och hushållens framtidstro liksom
om aktiekursutvecklingen har fortsatt att stiga de
senaste månaderna men i lägre takt än tidigare
under året (främst till följd av förändrade
aktiekurser). Detta index ligger under den topp
som nåddes i mitten av 1998 men är inte desto
mindre klart över sitt långsiktiga genomsnitt.

Liksom tidigare månader fortsätter skillnaden
mellan utvecklingen i industrin och varuhandeln.
De senaste uppgifterna om
detaljhandelsförsäljningen tyder på att det bara
skett en måttligt dämpning av tillväxten jämfört
med tidigare perioder. Totalt sett ökade
detaljhandelsförsäljningen i relativt stabil takt
under hela året. Under de tre senaste månaderna
(till november 1998) var försäljningen 2,9% högre
än motsvarande period föregående år.
Registreringen av nya personbilar, som är en
annan indikator på konsumtionsefterfrågan,
fortsatte också att öka i början i av 1999. Under
de tre månaderna fram till januari steg
bilförsäljningen med 9,0% jämfört med siffran för
motsvarande månader 1997 vilket innebar att den
starka tillväxttakt som uppmätts för 1998
vidmakthölls.

Läget i byggsektorn fortsatt dämpat

Uppgifter om verksamheten i byggsektorn tyder
på att den produktionsnivå som förefaller ha
uppnåtts under första kvartalet efter en ökning
på 2,8% jämfört med året dessförinnan inte kunde
hållas under resten av året. För året som helhet
uppskattas produktionen i byggsektorn ha fallit
med strax över 1%. Samtidigt har förväntningarna
i byggsektorn förbättrats i förhållande till de låga
nivåer som uppmättes 1996 och 1997.

Blandade utsikter för
sysselsättningen totalt

Uppgifter fram till tredje kvartalet 1998 anger
att sysselsättningen totalt sett för ekonomin
fortsatte att öka (se Diagram 14). Den tillväxttakt
på 1,4% per år som uppmättes för tredje kvartalet
1998 var historiskt sett hög. Den har bara
överträffats under perioden före den första
oljechocken 1973 samt i slutet av 1980-talet och
1990. Samtidigt anger dessa uppgifter att
tillskapandet av nya arbetstillfällen kan ha mattats
av i näringsgrenar där produktionstillväxten gått
ned, särskilt tillverkningsindustrin, medan
sysselsättningen i andra näringsgrenar fortsatt
att öka. Som påpekades i februarinumret av
månadsrapporten avtog den kvartalsvisa
tillväxten i industrisysselsättningen märkbart
tredje kvartalet 1998 till 0,3%, jämfört med 1,2%
respektive 0,8% första och andra kvartalet.
Tillväxten i den sammanlagda sysselsättningen
fortsatte dock i oförändrad takt (0,4%) tredje
kvartalet 1998 jämfört med tidigare under året.
Det finns tecken från månaderna runt årsskiftet
på att denna utveckling kan fortsätta även under
början av 1999.

Minskade förväntningar om ökad
sysselsättning

Förväntningarna om en avmattning i
industrisysselsättningens tillväxt styrks av
kommissionens företagsenkäter. Dessa anger att
arbetsgivarnas förväntningar om tillväxten av
sysselsättningen i tillverkningsindustrins (som
svarar för omkring en femtedel av den totala
sysselsättningen) har försämrats sedan i höstas
på samma sätt som faktiska uppgifter för tredje
kvartalet 1998. Dessa enkätresultat tyder vidare
på en avmattning mot slutet av 1998, som
möjligen kan innebära att den faktiska
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Diagram 17

sysselsättningen sjönk runt årsskiftet. Även om
sådana enkätuppgifter måste tolkas med
försiktighet, har de historiskt sett haft visst
prognosvärde för den faktiska utvecklingen av
sysselsättningen i tillverkningsindustrin (se
Diagram 17). Dessa enkätuppgifter verkar också
stämma med både tillgängliga nationella uppgifter
om industrisysselsättningen och den senaste
utvecklingen av vissa indikatorer på produktionen
på kort sikt.

Fortsatt gynnsamma förväntningar
om sysselsättningen i byggsektorn
och detaljhandeln

Liknande enkäter som genomförts i byggsektorn
och detaljhandeln tyder dock på mer optimistiska
sysselsättningsförväntningar (se Diagram 18).
Dessa två näringsgrenar motsvarar 8% respektive
10% av den samlade sysselsättningen. I
byggsektorn stämmer den fortsatta uppgången i
sysselsättningsförväntningarna med
arbetsgivarnas optimistiska bedömningar av
byggnadsverksamheten. Uppgifter från Eurostat
tyder på att sysselsättningstillväxten i den sektorn
planade ut under våren 1998 och började öka
igen därefter. Dessa indikatorer måste dock tolkas
med särskild försiktighet, eftersom kopplingen
mellan förväntningar och faktisk utveckling
vanligen är svagare i byggsektorn till följd av vädret
och andra oförutsägbara förhållanden. Inom
detaljhandeln har sysselsättningsförväntningarna,
även om de varierat, visat en klart uppåtgående
trend sedan början av 1997. Detta verkar stämma
med utvecklingen av detaljhandelsförsäljningen
och de höga hushållsförväntningarna.

Sysselsättningsutvecklingen i andra näringsgrenar,
slutligen, finns det ingen detaljerad information
om för euroområdet. Sysselsättningen kan dock
ha fortsatt att öka där under hela 1998 i takt
med styrkan i den inhemska efterfrågan. Totalt
sett är utsikterna för sysselsättningen under 1999
fortfarande osäkra och kan till stor del bero på
om svackan i industrins tillväxt sprider sig till
andra näringsgrenar.

Bara långsam nedgång i
arbetslösheten

Enligt Eurostat låg arbetslösheten i euroområdet
enligt standardiserad definition på 10,6% i januari
1999, dvs. 0,1 procentenhet lägre än i december
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Diagram 18

1998 (nivån för december har reviderats ned från
10,8% till 10,7%). Arbetslösheten har fallit med
1,1 procentenheter sedan juni 1997 då den nådde
en toppnivå på 11,7%. Framstegen mot varaktigt
lägre arbetslöshet har varit mycket långsamma
och kan t.o.m. ha avtagit ytterligare den senaste
tiden. Det genomsnittliga månatliga minskningen
av arbetslösheten sedan den senaste toppen har
varit betydligt mindre än 0,1 procentenhet. Den
senaste nedgången, i januari, kom efter tre
månader med oförändrad arbetslöshet. Den
senaste utvecklingen kan dessutom delvis ha
påverkats av ett förhållandevis bra väder som
främjade sysselsättningen i byggsektorn (vilket kan

slå tillbaka på arbetslösheten i februari). I absoluta
tal har antalet arbetslösa minskat med 1.416.200
mellan juni 1997 och januari 1999. Per månad
har minskningen saktat av från 100.900 personer
i genomsnitt under första halvåret förra året till
58.200 i genomsnitt under andra halvåret. Denna
avsaktning kan också ha berott på att
arbetskraften ökat snabbare i och med att
personer utanför arbetskraften har fått incitament
att söka sig eller återvända till arbetsmarknaden
när de uppfattat att sysselsättningsutsikterna
förbättrats.

När det gäller arbetslösheten i olika åldersgrupper
står det klart att nedgången i arbetslösheten totalt
har starkt samband med minskningen för dem
under 25 år. I denna kategori, som svarar för bara
en fjärdedel av den totala arbetslösheten, har
antalet utan arbete fallit med 464.700 personer,
vilket motsvarar en tredjedel av nedgången totalt.
Även om nedgången i ungdomsarbetslösheten är
ett viktigt mål för politiken och understötts av
särskilt utformade offentliga sysselsättnings- och
utbildningsprogram, visar utvecklingen ändå på
att det ännu inte finns någon bred trend mot
lägre arbetslöshet. Antalet arbetslösa bland dem
över 25 år låg i januari 1999 8,5% under sin
toppnivå i juni 1997, och nedgången motsvarar
två tredjedelar av minskningen av
ungdomsarbetslösheten under samma period.

Att minska arbetslösheten är den viktigaste uppgift
som euroområdet står inför. Även om vissa
framsteg har gjorts har nedgången totalt sett hittills
inte varit tillräcklig för att arbetslösheten skall nå
en tolererbar nivå, trots den ihållande starka
ekonomiska tillväxten under större delen av 1998.
Detta tyder på att det finns betydande strukturella
problem kvar på arbetsmarknaderna i
euroområdet och understryker att det särskilt
behövs bestämda strukturella åtgärder för att öka
efterfrågan på arbetskraft. I detta avseende finns
det skäl för att regeringarna och
arbetsmarknadens parter bör inrikta sig på att
minska trögheter på arbetsmarknaden och
fortsätta med måttliga löneökningar.
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Budgetutvecklingen 1998

Konsolideringen av de offentliga finanserna blev
förhållandevis långsam 1998 så att underskotten
stannade kvar på en hög nivå som inte kan göra
det möjligt att snabbt få ned skuldkvoterna. Enligt
kommissionens höstprognos 1998, som är den
färskaste källan för statistiska uppgifter om de
offentliga finanserna i euroområdet i denna
månadsrapport, uppgick det vägda genomsnittet
av den offentliga sektorns underskott 1998 till
2,3% av BNP, bara 0,2 procentenheter lägre än
1997. Enligt senare men inte fullt jämförbara
nationella uppgifter kan underskottet för
euroområdet totalt sett ha varit något större än
enligt kommissionens uppskattning hösten 1998.
Det genomsnittliga underskottet låg därför mycket
närmare det referensvärde på 3% av BNP för
alltför stort underskott som anges i fördraget än
jämvikt (se Tabell 4).

Den starka ekonomiska tillväxten har bidragit till
att förbättra det offentliga finansiella läget. I
genomsnitt utnyttjades de gynnsamma
konjunktureffekterna dock inte för att reducera
underskottet i förhållande till BNP i euroområdet.
Delvis motverkades vinsterna från
konjunkturutvecklingen på budgetsaldot av större
strukturella underskott. Den begränsade
minskningen av underskottet med 0,2
procentenheter var alltså helt och hållet ett resultat
av den goda ekonomiska tillväxten och inte av
genuina åtgärder för att konsolidera de offentliga
finanserna. Länderna i euroområdet gynnades
dessutom av låga räntor, som bidrog till att sänka
räntebetalningarna med 0,4 procentenheter i
genomsnitt för euroområdet. Besparingarna på
räntesidan användes av regeringarna för att sänka
skatteinkomsterna, medan minskningen i de primära
utgifterna i förhållande till BNP var mycket
begränsad. Euroområdets primära överskott
försämrades därför efter att tidigare ha förbättrats
kontinuerligt i flera år.

Budgetutvecklingen 1998 påverkades också delvis
av avvecklingen av tillfälliga åtgärder för att minska
underskotten. Sådana åtgärder har gynnsamma

effekter under endast ett år, förbättrar budgetläget
på bekostnad av framtida budgetar eller är bara
en presentationsfråga. Härigenom bidrar de inte
till ett finansiellt läge som kan bestå. Sådana
åtgärder hade reducerat de offentliga
underskotten i flera medlemsländer 1997. Bara
för att hålla budgetläget oförändrat, och än mer
för att nå mer ambitiösa mål, måste dessa länder
ta ytterligare steg i rätt riktning 1998. Med andra
ord ledde de konsolideringsåtgärder som vidtogs
1998 inte fullt ut till ett minskat underskott p.g.a.
att de tillfälliga åtgärderna 1997 måste motverkas.
Såvitt bekant förefaller ytterligare åtgärder av
tillfälligt slag har spelar endast en mindre roll i
budgetutvecklingen 1998.

När det gäller enskildheter i utvecklingen av olika
restriktioner för de offentliga budgetarna
uppnåddes den samlade nedgången i underskottet
med 0,2 procentenheter av BNP genom en
reduktion av de relativa offentliga utgifterna som
var tillräckligt stor för att uppväga nedgången i
de offentliga inkomsterna i förhållande till BNP.
Under 1996 och 1997 hade underskotten delvis
minskat med hjälp av ökade offentliga inkomster.
På det sättet kan den budgetstrategi som följdes
1998 att sänka underskottet utan att öka de
relativa inkomsterna anses vara bra, även om
minskningen av underskotten var för liten.
Samtidigt var de offentliga inkomsterna i
förhållande till BNP fortfarande mycket höga, även
om andelen minskade, vilket skapade betydande
negativa ekonomiska incitament. Av de samlade
offentliga inkomsterna ökade skatterna i procent
av BNP 1998, medan andelen
socialförsäkringsavgifter föll. Alla
huvudkategorierna på den offentliga utgiftssidan
(dvs. löpande transfereringar till hushållen, offentlig
konsumtion och räntebetalningar) bidrog till att
sänka de offentliga utgifterna i procent av BNP,
medan de offentliga investeringarna stabilt låg kvar
på en ganska låg nivå. De offentliga
investeringsutgifterna var samtidigt något högre
än de samlade offentliga underskotten (se Tabell
4).

4 Utvecklingen av de offentliga finanserna
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Tabell 4

Skuldutvecklingen 1998

Den offentliga skulden låg i genomsnitt för
euroområdet 1998 på 73,8% av BNP, dvs. 1,5
procentenheter lägre än ett år tidigare. När det
gäller utvecklingen av den offentliga skulden har
särskilda åtgärder spelat en icke försumbar roll i
att reducera skuldkvoten ända sedan 1997.
Sådana åtgärder återspeglar olika finansiella
transaktioner som inte påverkar underskottet men
som har effekt på de offentliga skuldnivåerna. De
uppträder framför allt i samband med
privatiseringar – en handlingslinje som flera
regeringar i euroområdet följt de senaste åren.
Denna typ av åtgärder bidrar i sig inte till en
varaktig förbättring till de offentliga finanserna i
och med att de endast innebär en
engångsminskning i den offentliga skuldnivån utan
att detta leder till att skulden faller kontinuerligt.
De kan dock innebära att räntebetalningarna
minskar permanent. Den senaste tiden har
finansieringen av den offentliga skulden blivit mer
medel- och långfristig.

Den medelfristiga inriktningen av
finanspolitiken

De finanspolitiska planerna för 1999 enligt
regeringarnas budgetar förefaller mer vara
inriktade på att främja tillväxten i den samlade
efterfrågan och öka sysselsättningen på kort sikt
än på fortsatt konsolidering av de offentliga
finanserna. De medelfristiga finanspolitiska
strategierna anges i medlemsländernas
stabilitetsprogram som de överlämnat till
kommissionen i enlighet med stabilitets- och
tillväxtpakten (se Box 4). De flesta länderna ligger
fortfarande långt från att nå det mål om ”nära
jämvikt eller överskott” för budgetsaldot på
medellång sikt som anges i pakten. Samtidigt
förutser de flesta regeringarna endast mycket små
framsteg mot att nå detta mål under de kommande
åren. Dessa regeringar verkar snarare i sina planer
förlita sig mycket på en varaktig ekonomisk tillväxt
och låga räntor och de gynnsamma budgeteffekter
som en sådan utveckling har.



ECB Månadsrapport • Mars 1999 37

Om det skulle ske en djup och utdragen
avmattning i tillväxten kan de offentliga
underskotten lätt nå gränsen på 3%, eftersom de
aktuella planerna inte innefattar tillräckliga
säkerhetsmarginaler för att låta de automatiska
stabilisatorerna verka utan risk för att budgetläget
hamnar i alltför stor obalans. Den offentliga
sektorns skuld är dessutom fortfarande alldeles
för hög, och skuldkvoterna har först nyligen börjat
falla och utan tecken på att detta kommer att ske
särskilt snabbt. Skulderna fortsätter därför att
utöva stark press på de offentliga finanserna
genom att räntebetalningarna tar en betydande

del av de offentliga inkomsterna. De offentliga
budgetarna och särskilt de ofonderade systemen
för pensioner och sjukförsäkring kommer
dessutom att utsättas för allvarliga konsekvenser
på medellång sikt av befolkningens åldrande i
nästan alla länder i euroområdet. Av dessa skäl
bör budgetplanerna inte bara utformas för att
kunna skydda de offentliga finanserna mot
konsekvenserna av framtida lågkonjunkturer utan
också för att bygga upp reserver som kan minska
den implicita skuldbörda som byggts upp i den
offentliga sektorn.

Box 4

Skyldigheter för länderna i euroområdet beträffande finanspolitiken enligt
fördraget samt stabilitets- och tillväxtpakten

Enligt fördraget skall medlemsstaterna föra sin ekonomiska politik så att de bidrar till att förverkliga gemenskap-
ens mål. De skall dessutom betrakta den ekonomiska politiken som en fråga av gemensamt intresse och
samordna denna politik inom rådet. Rådet skall utarbeta allmänna riktlinjer för medlemsstaternas ekono-
miska politik och genomföra en multilateral övervakning av den ekonomiska utvecklingen. För detta ändamål
skall medlemsstaterna lämna uppgifter till kommissionen om viktiga åtgärder som de tagit inom ramen för sin
ekonomiska politik. Om den ekonomiska politiken i en medlemsstat inte är förenlig med de allmänna riktlin-
jerna eller om det finns en risk för att denna politik kan äventyra den ekonomiska och monetära unionens
funktion, kan rådet lämna en rekommendation till den berörda medlemsstaten och besluta om att offentlig-
göra denna rekommendation.

När det särskilt gäller finanspolitiken skall medlemsstaterna undvika alltför stora underskott i de offentliga
finanserna. Iakttagandet av budgetdisciplin skall övervakas på grundval av referensvärden för den offentliga
sektorns underskott och bruttoskuld i förhållande till BNP, där ett antal modifikationer kan tillämpas. Det
gäller särskilt att om referensvärdet överskrids endast undantagsvis och övergående kan det undantas från att
anses vara alltför stort, förutsatt det fortfarande ligger nära referensvärdet. När budgetläget bedöms kan
också annan information beaktas, t.ex. storleken av de offentliga investeringarna i förhållande till underskot-
tet. Det är rådet som på rekommendation av kommissionen fattar beslut om huruvida en medlemsstat har ett
alltför stort underskott. Eftersom det ingår bland konvergenskriterierna för inträde i den ekonomiska och
monetära unionen att det inte föreligger ett alltför stort underskott, har inget av de länder som nu ingår i
euroområdet ett alltför stort underskott i de offentliga finanserna.

Rådet beslöt 1997 att förtydliga den finanspolitiska normen genom att införa stabilitets- och tillväxtpakten.
Denna pakt syftar till att (a) säkerställa att finanspolitiken varaktigt är förenlig med kravet på varsamhet i
budgetpolitiken och att (b) övervaka utvecklingen av de offentliga finanserna för att få tidiga indikationer på om
budgeten skulle missa målen. Rådet understryker i detta sammanhang vikten av att säkra sunda offentliga
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finanser som ett sätt att stärka förutsättningarna för prisstabilitet och god och varaktig ekonomisk tillväxt som
främjar ökad sysselsättning.

Den viktigaste bestämmelsen i stabilitets- och tillväxtpakten för att varaktigt säkra sunda offentliga finanser är
medlemsstaternas åtagande att iaktta det medelfristiga budgetmålet om saldon nära jämvikt eller överskott.
Detta mål skall göra det möjligt för alla medlemsstater att hantera normala konjunktursvängningar inom ett
budgetunderskott på högst 3% av BNP. Underskott därutöver kommer att betraktas som alltför stora, såvida
de inte inträffar endast tillfälligt och undantagsvis och förutsatt att underskotten håller sig nära referensvärdet.
Sådana exceptionella och tillfälliga omständigheter definieras som antingen en ovanlig händelse som ligger
utom den berörda medlemsstatens kontroll och som har en större påverkan på den offentliga sektorns
finansiella läge, eller en djup lågkonjunktur. För att ett underskott utöver referensvärdet skall betraktas som
exceptionellt till följd av en djup lågkonjunktur krävs som regel att BNP fallit med åtminstone 2% på årsbasis.
En mindre nedgång i BNP kan endast anses vara exceptionell om det finns kompletterande omständigheter
som styrker detta, framför allt i form av en brant nedgång eller stora sammanlagda produktionsförluster i
förhållande till den tidigare utvecklingen. Medlemsstaterna har emellertid förbundit sig att inte åberopa denna
klausul om de inte befinner sig i en djup lågkonjunktur. I bedömningen av om det föreligger en djup lågkonjunk-
tur kommer medlemsstaterna som regel att ta sin utgångspunkt i om BNP fallit i en årstakt om åtminstone
0,75%. Bedömningen av om ett underskott som överstiger 3% är tillfälligt görs på grundval av kommissionens
prognoser över i vad mån det kommer att understiga referensvärdet när den ovanliga händelsen eller den
djupa lågkonjunkturen försvunnit.

Om det offentliga underskottet i en medlemsstat betraktas som alltför stort, kommer rådet att utfärda
rekommendation för att komma till rätta med budgetobalansen. Den berörda medlemsstaten måste vidta
effektiva åtgärder inom fyra månader för att åstadkomma detta. Skulle rådet bedöma att sådana effektiva
åtgärder inte vidtagits, kan rådet införa sanktioner, först i form av krav på en räntelös insättning som bestäms
i förhållande till landets BNP; dessa medel kan sedan omvandlas till böter om det alltför stora underskottet
består i mer än två år.

För att övervaka budgetutvecklingen och för att få signaler om att budgetmålen inte kommer att uppnås, liksom
för att underlätta samordning av den ekonomiska politiken, har också ett förvarningssystem inrättats genom
stabilitets- och tillväxtpakten. För detta ändamål skall medlemsstaterna tillställa rådet och kommissionen
årliga stabilitetsprogram som anger deras medelfristiga budgetmål. Innehållet och utformningen av stabilitets-
programmen följer en överenskommen mall. Rådet skall avge ett yttrande om stabilitetsprogrammen och
begära anpassningar om det anser det nödvändigt att stärka programmets mål och innehåll. Genomförandet av
programmen skall dessutom övervakas av rådet och en rekommendation skall ges till den berörda medlems-
staten om rådet upptäcker någon betydande avvikelser i budgetställningen från de medelfristiga mål som lagts
fast i programmet.
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5 Den internationella ekonomiska utvecklingen, växelkurserna
och betalningsbalansen

Den internationella utvecklingen

Vissa tecken på förbättring i den
internationella utvecklingen

Efter en period av stor osäkerhet under andra
hälften av 1998 har turbulensen på de finansiella
marknaderna nyligen avtagit, och de
internationella ekonomiska förhållandena har
förbättrats något. Signalerna från de internationella
finansmarknaderna och från olika ekonomiska
indikatorer är dock fortfarande blandade, eftersom
den ekonomiska utvecklingen är så olika i olika
delar av världen och det fortfarande finns stor
osäkerhet i vissa tillväxtekonomier.

På den positiva sidan kan tillväxten i Förenta
staterna 1999 väntas bli starkare än som
ursprungligen förutsågs, vilket kommer att stödja
tillväxten i världsekonomin och motverka en svag
utveckling i andra världsdelar. Vissa
tillväxtekonomier i Asien visar nu de första
tecknen på ekonomisk återhämtning. Reaktionen
på de internationella finansmarknaden på krisen
i Brasilien har dessutom hittills varit återhållna
och de omedelbara smittoeffekterna via de
finansiella marknaderna har förblivit begränsade.

På negativa sidan finns det i Japan – trots något
förbättrade tillväxtutsikter – ännu inte några
tecken på en omsvängning. Efter valutakrisen –
som ledde till att den brasilianska realen
deprecierades med omkring 40% från det att den
började flyta i januari 1999 till början av mars –
har Brasilien dessutom hamnat i en lågkonjunktur
som också kan påverka den ekonomiska
utvecklingen i andra latinamerikanska ekonomier.
Eftersom riskbenägenheten har minskat påtagligt
beräknas de privata kapitalflödena till
tillväxtekonomierna minska ytterligare 1999 och
därmed hämma tillväxtförutsättningarna där.
Några av dessa ekonomier kommer dessutom mer
och mer att påverkas av låga råvarupriser och en
svag efterfrågan på råvaror. De externa
obalanserna i de stora regionala blocken, slutligen,
kommer troligen att tillta under loppet av året
och därmed öka risken för protektionism.

Som följd av dessa motverkande krafter i
världsekonomin finns det kvar en betydande
osäkerhet när det gäller utsikterna för tillväxten
och världshandeln under 1999. Denna osäkerhet
och de växande externa obalanserna i olika
regioner kan ha en negativ effekt på den
internationella utvecklingen och därmed
ytterligare försvaga investerarnas riskbenägenhet
och bidra till större instabilitet på de finansiella
marknaderna.

När det gäller de större länderna växte den
amerikanska ekonomin kraftigt 1998 för sjunde
året i rad, vilket betyder att det rådande
ekonomiska uppgången är det mest varaktiga
under hela efterkrigstiden. Framför allt med stöd
av den inhemska efterfrågan ökade den reala BNP
med uppskattningsvis 6,1% i årstakt under fjärde
kvartalet 1998, vilket ledde till att tillväxten för
hela året blev 3,9%. Om man ser framåt, tyder de
flesta ledande och samtida indikatorer på att den
inhemska efterfrågan kommer att upprätthålla sin
kraft in på 1999. Hushållens förväntningar
förbättrades markant och indexet för detta steg
till 102,4 i februari 1999 från 95,7 i januari.
Nybyggnationen av bostäder steg också i januari
och väntas fortsätta att öka eftersom det också
skett en ökning i antalet sökta byggnadstillstånd.
Industriproduktionen stagnerade dock i januari
och det samlade kapacitetsutnyttjandet gick ned
något. Den relativt svaga utvecklingen i industrin
kan hänföras till svag utländsk efterfrågan. Den
fortsatta importökningen som följd av den starka
inhemska efterfrågan ledde till att
bytesbalansunderskottet för tredje kvartalet 1998
steg till 61 mrd dollar.

Trots hög ekonomisk aktivitet har inflationstrycket
i Förenta staterna hittills förblivit dämpat, främst
beroende på att råvaru- och energipriser befinner
sig på historiskt låga nivåer och att betydande
förbättringar i produktiviteten har kompenserat
inträffade löneökningar. Konsumentpriserna steg
med 1,6% 1998 och inflationen fortsatte att vara
måttlig i början av 1999 med en liten uppgång
till 1,7% i januari 1999. Med en arbetslöshet som
i januari höll sig kvar på 4,3%, den lägsta nivån
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på 30 år, kan inflationen icke desto mindre ta fart
senare under året om stramheten på
arbetsmarknaden leder till en press uppåt på
lönerna.

I Japan börjar det komma tecken på att den reala
BNP-tillväxten kan ha varit positiv fjärde kvartalet
1998 efter fyra kvartal med negativ tillväxt.
Sannolikt utvecklades de offentliga investeringarna
starkt under det sista kvartalet på året med en
tillväxt på 10,4% från föregående år i offentliga
beredskapsarbeten som ingick i stimulanspaketet
från april 1998. Preliminärt steg dessutom
hushållens konsumtionsutgifter något i reala
termer.

Det finns ändå stora nedåtriktade risker när det
gäller varaktigheten i uppgången i japanska
ekonomin. I januari 1999 var de offentliga
beredskapsarbeten lika många som ett år tidigare,
vilket anger att effekten från aprilpaketet håller på
att ta slut och de finanspolitiska stimulansåtgärderna
från november 1998 fortfarande måste omsättas i
verkligheten. Enligt preliminära uppgifter för
december 1998 föll dessutom hushållssektorns
konsumtionsutgifter i reala termer med 0,6%
jämfört med föregående år till följd av lägre
lönebonusbetalningar vid slutet av året. De privata
investeringarna, slutligen, var fortfarande ganska
nedtryckta och orderna på maskiner var 12,2%
lägre i november 1998 än året dessförinnan. Om
man ser framåt, kan den ekonomiska tillväxten öka
något under första hälften av 1999 som följd av
det senaste finanspolitiska stimulanspaketet. Det
finns dock inte några klara tecken på att detta
kommer att sprida sig till efterfrågan i den privata
sektorn och leda till en varaktig återhämtning. Mot
denna bakgrund steg överskottet i bytesbalansen
för tredje kvartalet 1998 till 4,6 biljoner yen (0,9%
av BNP).

När det gäller prisutvecklingen föll partipriserna
totalt sett med 0,6% respektive 3,6% tredje och
fjärde kvartalet 1998 samt med 4,9% i januari
1999. Konsumentpriserna höll sig stabilare, föll
med 0,2% tredje kvartalet 1998 och steg med
0,5% fjärde kvartalet, jämfört med ett år tidigare.
Om man räknar bort priserna på färskvaror sjönk
dock konsumentpriserna med 0,2% resp. 0,3%
tredje och fjärde kvartalet 1998.

Den 12 februari 1999 sänkte Bank of Japan sin
målsatta styrränta från 0,25% till omkring 0,15%.
Det beslöts dessutom att räntan på den
utlåningsfacilitet som bankerna kan använda i
brådskande situationer skulle halveras till 0,25%
från och med den 22 februari 1999 och att
tillväxten i penningmängden skulle främjas genom
ytterligare tillskott av likviditet till
penningmarknaden.

Växelkurserna och
betalningsbalansen

Euron försvagad mot de större valutorna

De viktigaste utvecklingstrenderna på
valutamarknaderna i januari fortsatte under
februari när euron fortsatte att försvagas mot
valutorna för euroområdets viktigaste
handelspartners, framför allt den amerikanska
dollarn. Instabiliteten i den japanska yenen var
fortfarande hög, både mot dollarn och mot euron.

Gentemot den amerikanska dollarn försvagades
euron ytterligare under februari (se Diagram 19).
Vid slutet av månaden låg växelkursen på 1,10
dollar per euro, vilket var 2,8% lägre än nivån i
månadens början och 6,5% lägre än nivån den 4
januari då euron infördes. Försvagningen av euron
gentemot dollarn kan främst hänföras till ett
fortsatt flöde av nya uppgifter som visade att
produktionstillväxten var starkare än väntat i
Förenta staterna. Det skedde dessutom en
omsvängning i förväntningarna om den
amerikanska penningpolitiken från ytterligare
lättnader till att en viss åtstramning kunde vara
möjlig. Den 4 mars 1999 noterades euron i 1,09
dollar.

Växelkursen för den japanska yenen gentemot
euron varierade påtagligt under februari. I slutet
av månaden låg kursen emellertid på praktiskt
taget samma nivå som i början, 131 yen per euro,
och 1,8% lägre än när euron infördes. Bekom
instabiliteten i yenkursen ligger delvis
motsägelsefulla uppgifter om den allmänna
politikens inriktning i Japan. Dessa signaler har
bland annat att göra med diskussionerna om att
placera statsobligationer hos Trust Fund Bureau,
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Diagram 19

ett organ som tidigare förvärvat stora mängder
sådana. Fram till mitten av februari då det
japanska finansdepartementet tillkännagav att
byrån skulle återuppta sina köp hade det skett
tvära uppgångar i obligationsräntorna och i
yenkursen inför utsikterna att obligationerna
kanske måste placeras på marknaden. Å andra
sidan har lättnaderna i den japanska
penningpolitiken nyligen gett visst utrymme för
en försvagning av yenen. Den 4 mars var kursen
134 yen per euro.

Gentemot det brittiska pundet låg växelkursen
den 4 mars 1999 på 0,68 pund per euro, dvs. ca
5% lägre än när euron infördes. Även om pundet
eventuellt kan ha påverkats negativt av den
förutsedda avmattningen i den brittiska ekonomin
kan kursen också ha gynnats av styrkan i den
amerikanska dollarn som pundet ofta följer. Bank
of Englands beslut den 4 februari 1999 att sänka
räntan med 50 punkter hade endast liten effekt

Diagram 20

på pundkursen. Inga påtagliga händelser
påverkade kursen mellan euron och den
schweiziska francen, vilket ledde till en stabil
kursutveckling överlag. Den 4 mars var kursen
1,59 francs per euro.

Den handelsvägda växelkursen för
euron försvagad

På grundval av de handelsvägda genomsnittliga
växelkursindex som Bank for International
Settlements (BIS) tillhandahåller kan den
nominella effektiva växelkursen för euron
beräknas ha försvagats med omkring 1% under
februari. Sedan början av året har den nominella
effektiva växelkursen enligt detta index gått ned
med 3,8% fram till slutet av februari, framför allt
p.g.a. att euron försvagats mot den amerikanska
dollarn och det brittiska pundet. Försvagningen
av euron mot den japanska yenen och den
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svenska kronan under denna tvåmånadersperiod
bidrog också till denna utveckling. Om man ser
tillbaka innebär den senaste utvecklingen att den
effektiva växelkursen för euron för närvarande
ligger något under sitt långsiktiga genomsnitt, såväl
i nominella som i reala termer (efter deflatering
med KPI) (se Diagram 20).

Ytterligare minskning av överskottet
i handelsbalansen

Som påpekades i månadsrapporten i januari och
februari finns det ännu inte uppgifter tillgängliga
för hela betalningsbalansen för euroområdet. De
följande kommentarerna grundas på siffror som
producerats av Eurostat och gäller handeln med
varor mellan euroområdet och resten av världen,
exklusive transaktioner inom euroområdet.

Överskottet i handelsbalansen för euroområdet
i november 1998 (den senaste månad som det
finns uppgifter för) uppgick till 6,5 mrd ecu, dvs.
1,8 mrd ecu lägre än motsvarande månad 1997
(se Tabell 5). Nedgången i
handelsbalansöverskottet var en följd av lägre
export och ökande import. I november 1998 föll
exporten tredje månaden i rad efter den påverkan
som det internationella utvecklingen och

Tabell 5

stärkandet av valutorna i euroområdet hade
under andra och tredje kvartalet 1998. För den
senaste tremånadersperioden
(september-november 1998) var exporten 3,7%
lägre än motsvarande period 1997. Importen steg
med 2,7% i november 1998 jämfört med samma
månad 1997. För de tre månaderna fram till
november var importen i stort sett oförändrad
om man jämför med samma period 1997. Det
upplupna överskottet i handelsbalansen uppgick
till 77,6 mrd ecu sedan årets början, vilket var
3,5 mrd ecu lägre än motsvarande siffra 1997.
Dessa utvecklingsförlopp antyder att överskottet
i handelsbalansen i förhållande till BNP torde ha
minskat något 1998 och i så fall brutit den
ihållande ökning som uppmätts de senaste åren.

En uppdelning av utrikeshandeln på olika
varugrupper (SITC; se Tabell 9.1 och 9.3 i
statistikbilagan i denna månadsrapport) visar att
nedgången i exporten främst gällde övriga
industrivaror samt maskiner och
transportutrustningar. Nedgången på 34% i
oljepriserna mätt i dollar mellan oktober 1997
och oktober 1998 bidrog till att begränsa
minskningen i det upplupna överskottet i
handelsbalansen, som – exklusive energi –
uppgick till 14,3 mrd ecu under samma period
(se Tabell 6).
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Box 4



ECB Månadsrapport • Mars 1999 1*

Statistikbilaga



ECB Månadsrapport • Mars 19992*



ECB Månadsrapport • Mars 1999 3*

Innehåll

Statistik

1 Penningpolitisk statistik
1.1 Eurosystemets konsoliderade finansiella ställning 4*
1.2 ECB:s räntor på stående faciliteter 6*
1.3 Eurosystemets penningpolitiska transaktioner genom anbud 6*
1.4 Kassakravsstatistik 7*
1.5 Banksystemets likviditetsställning 8*

2 Monetär och finansiell utveckling i euroområdet
2.1 Aggregerad balansräkning för Eurosystemet 9*
2.2 Aggregerad balansräkning för övriga MFI i euroområdet (exkl. Eurosystemet) 10*
2.3 Konsoliderad balansräkning för euroområdets MFI (inkl. Eurosystemet ) 11*
2.4 Penningmängdsmått 12*
2.5 Penningmarknadsräntor 14*
2.6 Statliga obligationsräntor 15*
2.7 Aktiemarknadsindex 16*
2.8 Affärsbankernas räntor 17*

3 Utgivna och inlösta värdepapper i euroområdet

4 HIKP och andra priser i euroområdet
4.1 Harmoniserat konsumentprisindex 18*
4.2 Andra pris- och kostnadsindikatorer, urval 19*

5 Indikatorer för den reala ekonomin
5.1 Produktions- och efterfrågeindikatorer 20*
5.2 Arbetsmarknadsindikatorer 21*
5.3 Enkätundersökningar 21*

6 Sparande, investeringar och finansiering i euroområdet 22*

7 Den offentliga sektorns finansiella ställning
7.1 Den offentliga sektorns finansiella ställning 23*
7.2 Den offentliga sektorns underskott 24*
7.3 Den offentliga sektorns skuld och löpande utgifter 24*

8 Betalningsbalans för euroområdet

9 Utrikeshandel med varor för euroområdet
9.1 Export 25*
9.2 Import 26*
9.3 Handelsbalans 27*

10 Växelkurser 28*

11 Ekonomisk och finansiell utveckling i övriga EU-länder 29*

12 Ekonomisk och finansiell utveckling utanför EU
12.1 Den ekonomiska och finansiella utvecklingen 30*
12.2 Sparande, investeringar och finansiering 31*

Allmänna upplysningar 33*



ECB Månadsrapport • Mars 19994*

1 Penningpolitisk statistik

Eurosystemets konsoliderade finansiella ställning 1)

(Miljoner EUR)

Guld och
guld-

fordringar

1

Fordr. i utl. val.
på hemma-

hörande utanför
euroområdet

2

Fordr. i utl. val.
på hemma-
hörande  i

euroområdet
3

Fordr. i euro på
hemma-

hörande utanför
euroområdet

4

Huvudsakl.
refin.trans-

aktioner
6

Långfrist.
refin.trans-

aktioner
7

Finjust.
refin.trans-

aktioner
8

1. Tillgångar

Källa: ECB.
1) Skillnader kan uppkomma till följd av avrundning.

Fordr. i euro på
motpart.   inom
den finansiella

sekt. i euroomr.
5

1999 1 jan 99 598 230 342 6 704 8 939 185 120 144 924 24 698 6 680
8 99 598 234 128 5 255 8 786 174 769 145 067 22 230 49

15 99 589 235 398 6 541 8 110 173 146 122 898 44 998 0
22 99 589 235 387 7 277 7 238 155 287 106 918 44 998 0
29 99 589 233 019 7 385 9 094 182 912 127 967 44 998 0
5 feb 99 589 231 709 7 454 6 702 177 831 130 994 44 993 0

12 99 589 231 409 8 104 6 176 173 248 126 879 44 993 0
19 99 589 232 211 8 448 5 277 173 527 126 830 44 993 0
26 99 589 228 797 9 338 4 430 186 437 139 938 45 001 0

2. Skulder

Utelöpande
sedlar

1

Skulder i euro
till motparter

inom den
finansiella

sektorn i
euroområdet

2

Löpande
räkningar

(inkl.
kassakrav)

3

Inlånings-
facilitet

4

Inlåning med
fast löptid

5

Finjust.
repotrans-

aktioner

6

Skulder
avs. tilläggs-

säkerheter

7

Emitterade
skuld-

certifikat

8

1999 1 jan 341 708 87 308 84 437 973 1 886 0 12 13 835
8 336 551 106 002 102 518 3 475 0 0 9 11 651

15 330 796 109 936 107 824 2 110 0 0 2 11 651
22 326 555 87 970 87 733 234 0 0 3 11 651
29 326 534 85 353 84 632 709 0 0 12 11 650

5 feb 328 262 109 138 108 127 1 010 0 0 1 11 650
12 327 341 106 048 105 821 226 0 0 1 11 650
19 324 490 97 297 95 419 1 870 0 0 8 11 650
26 325 207 99 970 99 261 705 0 0 4 11 650

Tabell 1.1
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Struktuella
repotrans-

aktioner
9

Utlånings-
facilitet

10

Fordringar
avs. tilläggs-

säkerheter
11

Övrig
utlåning

12

Värdepapper
i euro utgivna av
hemmahörande i

euroområdet
13

Fordringar
i euro på den

offentliga
sektorn

14

Övriga
tillgångar

15

Summa
tillgångar

16

Skulder i euro
till övriga

hemmahörande
i euroområdet

9

Skulder i euro
till  hemma-

hörande utanför
euroområdet

10

Skulder i utl.
valuta till

hemmahörande
i euroområdet

11

Skulder i utl.
valuta till

hemmahörande
utanför

euroområdet
12

Motpost till
särskilda

dragn.rätter
tilldelade

av IMF
13

Eget kapital
och reserver

14

Övriga
skulder

15

Summa
skulder

16

0 6 372 26 2 420 21 650 60 125 84 683 697 160 1999 1 jan
0 5 434 24 1 966 20 914 60 125 81 554 685 128 8
0 2 655 58 2 537 21 335 60 130 82 743 686 992 15
0 2 111 80 1 180 21 794 60 183 80 867 667 622 22
0 8 700 127 1 120 22 096 60 185 80 358 694 638 29

0 592 101 997 22 549 60 185 81 428 687 447 5 feb
0 210 102 1 064 23 255 60 185 78 270 680 236 12
0 592 95 1 017 23 868 60 185 78 786 681 891 19
0 423 102 973 24 281 60 185 79 584 692 641 26

61 477 9 969 595 3 314 5 765 112 498 60 690 697 160 1999 1 jan
32 203 11 538 1 051 3 929 5 765 112 488 63 950 685 128 8
33 020 10 899 1 529 4 068 5 767 110 878 68 448 686 992 15
43 442 9 148 1 297 4 344 5 767 110 956 66 492 667 622 22
56 652 14 049 1 618 4 325 5 767 110 937 77 753 694 638 29

44 017 8 161 810 5 827 5 767 110 937 62 878 687 447 5 feb
43 556 7 840 733 6 395 5 767 110 937 59 969 680 236 12
54 905 8 052 746 7 172 5 767 110 937 60 875 681 891 19
62 143 7 739 777 6 385 5 767 110 938 62 065 692 641 26
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ECB:s räntor på stående faciliteter
(Nivå i procent per år; förändring i procentenheter)

Tabell 1.2

 1) Den 22 december 1998 tillkännagav ECB att det mellan den 4 januari och den 21 januari 1999 som en undantagsåtgärd skulle tillämpas en smal
korridor på en halv procentenhet mellan räntan på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten, för att underlätta för marknadsdeltagarna att
gå över till det nya systemet.

Tabell 1.3
Eurosystemets penningpolitiska transaktioner genom anbud
(Belopp i miljoner EUR; räntor i procent per år)

Inlåningsfaciliteten Utlåningsfaciliteten

Nivå
1

Förändring
2

Nivå
3

Förändring
4

Huvudsakliga refinansieringstransaktioner

Datum för
avveckling

Typ av
transaktion

1

Bud
(belopp)

2

Tilldelning
(belopp)

3

Fastränteanbud Anbud till rörlig ränta

Marginal ränta

5

Vägd
genomsnittlig

ränta
6

Löper i
[....] dagar

7

Fast ränta

4

Långa refinansieringstransaktioner

Datum för
avveckling

Typ av
transaktion

1

Bud
(belopp)

2

Tilldelning
(belopp)

3

Fastränteanbud Anbud till rörlig ränta

Marginal ränta

5

Vägd
genomsnittlig

ränta
6

Löper i
[....] dagar

7

Fast ränta

4

Andra anbudstransaktioner

Datum för
avveckling

Typ av
transaktion

1

Bud
(belopp)

2

Tilldelning
(belopp)

3

Fastränteanbud Anbud till rörlig ränta

Marginal ränta

5

Vägd
genomsnittlig

ränta
6

Löper i
[....] dagar

7

Fast ränta

4

1999 7 jan 481 625 75 000 3,00 13
13 563 409 48 000 3,00 14
20 593 418 59 000 3,00 14
27 689 467 69 000 3,00 14
3 feb 757 724 62 000 3,00 14

10 911 302 65 000 3,00 14
17 896 138 62 000 3,00 14
24 991 109 78 000 3,00 14
3 mar 1 100 797 67 000 3,00 14

1999 1 jan 2,00 - 4,50 -
4 1) 2,75 0,75 3,25 -1,25

22 2,00 -0,75 4,50 1,25

1999 14 jan 79 846 15 000 3,13 42
14 39 343 15 000 3,10 70
14 46 152 15 000 3,08 105
25 feb 77 300 15 000 3,04 91

1999

Källa: ECB.
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Tabell 1.4

Kassakravsstatistik
1. Reservbas i kreditinstitut som omfattas av kassakrav1)2)

(Miljarder EUR)

1999 1jan 8 409,1 4 726,4 89,0 131,9 1 102,5 448,0 1 911,4
jan utgång (p) 8 482,9 . . . . . .

Källa: ECB.
1) Skulder gentemot andra kreditinstitut som omfattas av kassakravssystemet. ECB och deltagande nationella centralbanker är undantagna från

reservbasen. Om ett kreditinstitut inte kan styrka beloppet på sina emissioner av skuldebrev med en löptid upp till 2 år och av
penningmarknadspapper som innehas av ovan nämnda institutioner, får det dra av 10% av dessa skulder från sin reservbas.

2) Kreditinstitutens reservbas den 1 januari 1999 har använts för att beräkna kassakraven för den uppfyllandeperiod som startar den 1 januari 1999
och slutar den 23 februari 1999. En motsvarande uppfyllandeperiod startar den 24 varje månad och löper till den 23 följande månad; erforderliga
kassakravsmedel är beräknade utifrån kassakravsbasen i slutet av den föregående månaden.

1999 feb 98,3 99,3 1,1 0,1 3
mars (p) 99,7 . . . .

Källa: ECB.
1) Denna tabell innehåller uppgifter för avslutade uppfyllandeperioder och erforderliga kassakravsmedel för innevarande

uppfyllandeperiod. Skillnader kan uppkomma till följd av avrundning.
2) Kassakravsbeloppet för varje enskilt kreditinstitut beräknas först genom att tillämpa den kassakravssats på föreskrivna

skulderna som gäller för motsvarande skuldkategori på grundval av uppgifter ur balansräkningen vid utgången av varje månad.
Därefter avdras för varje kreditinstitut ett generellt belopp på 100,000 EUR. Det sålunda erhållna positiva kassakravet för de
enskilda kreditinstituten aggregeras för hela euroområdet.

3) Aggregerade genomsnittliga dagliga behållningar som erfordras för ett positivt reservbelopp under uppfyllandeperioden för
kreditinstitut.

4) Genomsnittlig faktisk kassahållning som överstiger kravet under uppfyllandeperioden, beräknad för det kreditinstitut som har
uppfyllt kassakravet.

5) Genomsnittliga underskott i behållningarna jämfört med kassakravet under uppfyllandeperioden, beräknat för det kreditinstitut
som inte uppfyllt kassakravet.

6) Denna ränta är lika med den ränta som ECB tillämpar för Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner (vägd med
hänsyn till antalet kalenderdagar; se tabell 1.3).

Totalt

1

Reservbas
vid datum

Inlåning
(dagslån, upp till

2 års avtalad
löptid och

uppsägning)
2

Skuldebrev med
upp til 2 års

avtalad löptid

3

Penning-
pappersmarknad

4

Skulder med 2% kassakravssats Skulder med 0% kassakravssats

Inlåning
(över 2 års

avtalad löptid
och uppsägning)

5

Repor

6

Skuldebrev med
över 2 års

avtalad löptid

7

Kravperiod
som slutar:

2. Kassakravsmedel 1)

(Miljarder EUR; årlig räntesats)

Erforderliga
kassakravsmedel 2)

1

Faktisk
behållning 2)

2

Kassaöverskott 4)

3

Kassaunderskott 5)

4

Ränta på
kassakravs-

medel 6)

5
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Tabell 1.5

Banksystemets likviditetsställning1)

(Miljarder euro; periodgenomsnitt av dagliga balanser)

1999   feb 328,2 104,6 34,2 30,6 3,8 1,3 329,3 41,1 29,5 100,2 430,8

Källa: ECB.
1) Bankssystemets likviditetsställning definieras som kreditinstitutens i euroområdet behållningar i euro på avistakonton i Eurosystemet. Beloppen

härleds från Eurosystemets konsoliderade finansiella ställning. Skillnader kan uppkomma till följd av avrundning.
2) Innefattar penningpolitiska transaktioner som genomförts av de nationella centralbankerna under etapp två och som var utestående vid starten av

etapp tre (exkl. slutliga köp/försäljningar av värdepapper samt utgivna skuldcertifikat).
3) Övriga poster i Eurosystemets konsoliderade finansiella ställning.
4) Lika med skillnaden mellan summan av likviditetstillförsel (kolumn 1-5) och summan av likviditetsindragning (kolumn 6-9).
5) Beräknat som summan av inlåningsfaciliteten (kolumn 6), sedlar i omlopp (kolum 7) och kreditinstitutens avistabehållningar (kolumn 10) eller,

alternativt, som skillnaden mellan summan av likviditetstillförsel (kolumn1-5) och summan av statlig inlåning (kolumn 8) och övriga faktorer
(netto) (kolumn 9).

Uppfyllande-
perios som
slutar:

Euro-
systemets

innehav av
guld och
utländsk

valuta
(netto)

1

Huvudsakl.
refinans.
transakt.

2

Långa
refinans.
transakt.

3

Övriga
transakt. 2)

4

Ut-
lånings-
facilitet

5

In-
lånings-
facilitet

6

Sedlar i
omlopp

7

Statlig
inlåning i

Euro-
systemet

8

Övriga
faktorer
(netto) 3)

9

Monetär
bas 5)

11

Kreditistitutionens
avistakonton 4)

10

Tillförsel av likviditet Indragning av likviditet

Eurossystemets penningpolitiska transaktioner
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Tabell 2.1

Aggregerad balansräkning för Eurosystemet1)2)

(Miljarder EUR (ej säsongrensat; behållningar vid periodens slut))

2 Monetär och finasiell utveckling i
euroområdet

1. Tillgångar

Lån till
hemma-
hörande

i euro-
området

1

MFI

2

Offentl.
sektorn

3

Övriga
hemma-
hörande

i euro-
området

4

Innehav
av andra

värde-
papper

än aktier
utg. av

hemma-
hörande i
euroomr.

5

MFI

6

Offentliga
sektorn

7

Övriga
hemma
hörande
i euro-

området

8

Innehav
av

aktier/
övr.risk.-

kapital

9

MFI

10

Andra
hemma-
hörande

i euro-
området

11

Ut-
ländska
tillgång-

ar 3)

12

An-
läggn.

till-
gångar

13

Övriga
till-

gångar

14

Totala
till-

gångar

15

Utelöpande
sedlar

och mynt

1

Inlåning
från hem-

mahörande
i euro-

området
2

MFI

3

Staten

4

Övrig offent.
sektor/övriga
hemmahörande
i euroområdet

5

Pennings-
marknads-

papper

6

Emitterade
skuldför-
bindelser

7

Eget
kapital

och
reserver

8

Utländska
skulder 3)

9

Övriga
skulder

10

Totala
skulder

11

1997 sep 245,4 223,0 21,8 0,6 115,4 0,8 113,3 1,3 2,8 0,5 2,3 278,8 7,1 46,1 695,7
okt 251,1 228,6 21,8 0,6 113,6 0,7 111,6 1,3 2,8 0,5 2,3 278,2 7,2 44,4 697,3
nov 242,4 220,0 21,8 0,6 113,6 0,7 111,3 1,5 2,8 0,5 2,3 280,3 7,2 55,2 701,5
dec 254,3 232,6 21,1 0,6 114,0 0,7 111,8 1,5 2,9 0,5 2,4 289,1 7,0 53,5 720,8

1998 jan 238,1 216,5 21,2 0,4 111,7 1,0 109,3 1,5 2,9 0,5 2,5 291,1 7,2 42,5 693,5
feb 260,9 239,1 21,2 0,7 108,2 1,0 105,8 1,5 2,9 0,6 2,4 291,4 7,3 43,7 714,5
mars 246,5 225,1 21,2 0,2 106,6 1,2 104,2 1,3 3,0 0,6 2,5 290,2 7,5 40,8 694,6
april 240,8 219,2 21,2 0,4 102,5 1,4 100,2 0,9 3,0 0,6 2,5 294,8 7,6 45,1 693,9
maj 242,8 221,4 21,2 0,3 101,9 1,6 99,4 0,9 3,1 0,6 2,5 298,1 7,7 48,3 701,8
juni 325,2 303,9 21,1 0,2 105,4 4,8 99,8 0,8 3,3 0,8 2,5 288,2 7,8 49,3 779,2
juli 338,2 316,9 21,1 0,2 87,8 1,1 85,9 0,8 4,7 2,1 2,6 292,5 8,0 51,3 782,6
aug 339,9 318,5 21,1 0,2 88,1 0,9 86,3 0,9 4,7 2,0 2,7 290,4 8,0 56,3 787,4
sep 326,4 305,1 21,1 0,2 82,7 1,0 81,0 0,7 4,7 2,0 2,7 288,4 8,0 51,5 761,7
okt 326,6 305,3 21,1 0,2 73,3 0,9 71,7 0,7 4,7 2,0 2,7 297,9 8,1 51,1 761,6
nov 322,2 300,7 21,1 0,4 78,0 1,0 76,3 0,6 4,7 2,0 2,7 305,1 8,1 52,8 770,9
dec 225,7 205,2 20,4 0,1 87,8 1,1 86,2 0,5 5,4 1,7 3,7 316,5 8,0 48,5 691,8

1999 jan (p) 397,3 376,3 20,4 0,6 89,2 1,3 87,3 0,7 8,3 4,3 4,1 423,9 9,8 58,9 987,5

1997 sep 338,4 139,6 80,4 55,8 3,3 17,3 16,8 100,8 15,9 67,0 695,7
okt 338,4 144,0 88,6 51,9 3,5 17,0 16,6 99,9 15,7 65,6 697,3
nov 341,9 141,6 82,3 54,5 4,8 13,3 15,6 100,9 15,9 72,3 701,5
dec 354,0 147,0 91,9 52,2 2,9 13,2 15,0 105,6 16,1 69,8 720,8

1998 jan 339,9 136,3 83,4 50,7 2,2 13,9 16,3 107,4 16,1 63,5 693,5
feb 339,9 159,2 93,7 61,5 4,0 13,3 16,5 105,6 15,1 64,9 714,5
mars 340,5 137,9 88,4 46,8 2,7 11,3 17,2 104,8 15,3 67,5 694,6
april 343,8 131,3 84,8 44,3 2,2 12,0 16,9 103,7 16,4 69,6 693,9
maj 346,1 141,8 90,9 47,0 4,0 13,1 15,3 103,5 15,9 66,1 701,8
juni 345,4 208,0 149,3 54,2 4,5 13,5 14,1 111,6 20,8 65,6 779,1
juli 350,4 199,9 132,8 64,0 3,0 13,9 14,3 110,3 24,0 69,9 782,6
aug 344,6 208,8 135,5 69,7 3,5 12,4 13,5 110,2 21,6 76,2 787,4
sep 341,5 195,9 124,4 67,1 4,5 11,2 12,8 106,4 23,2 70,7 761,7
okt 342,3 198,2 129,2 64,7 4,3 11,7 11,8 106,6 22,6 68,4 761,6
nov 344,1 210,5 147,3 56,8 6,4 12,5 11,6 103,3 20,0 68,9 770,9
dec 359,0 146,8 89,0 54,9 2,9 7,2 6,7 97,0 18,6 56,7 691,8

1999 jan (p) 343,8 349,7 294,2 50,3 5,2 6,3 5,3 123,2 100,3 58,9 987,5

Källa: ECB.
1) ECB upprättades den 1 juni 1998. Uppgifterna för Eurosystemet hänför sig till ECB (från juni1998) och de nationella centralbankerna i

euroområdet.
2) Uppgifterna har reviderats i ljuset av ny information. Skillnader kan uppkomma till följd av avrundning.
3) Inkluderar tillfälliga bruttopositioner i de nationella centralbanker som inte deltar i euroområdet relaterat till Targetsystemet. Positionerna

uppgick till cirka 75 miljarder EUR vid utgången av januari 1999.

2. Skulder
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Tabell 2.2
Aggregerad balansräkning för övriga MFI i euroområdet (exkl. Eurosystemet)1)

(Miljarder EUR (ej säsongrensat; behållningar vid periodens slut)

Ute-
löp-

ande
sedlar

och
mynt

1

Inlåning
från

hemma-
hörande

i euro-
området

2

MFI

3

Staten

4

Övrig
offent.
sektor/
övriga

hemma-
hörande
i euro-

området
5

Dags-
lån

6

Med
avtalad
löptid

7

Med
upp-

sägn.-
löptid

8

Repo-
avtal

9

Andelar
i penn.
markn.-
fonder

10

Emit-
terade
skuld-

för-
bin-

delser

11

Penn.-
markn.
papper

12

Eget
kapital

och
reserver

13

Ut-
ländska
skulder

14

Övriga
skulder

15

Totala
skulder

16

2. Skulder

1997 sep 8 142,0 2 737,2 814,5 4 590,4 1 891,2 632,8 1 069,2 189,2 105,9 307,0 90,5 216,5 1 556,0 238,4 776,3 13 016,7
okt 8 229,0 2 795,8 816,4 4 616,8 1 894,2 637,3 1 068,4 188,5 106,8 311,8 91,7 220,1 1 543,5 241,3 789,2 13 115,8
nov 8 324,6 2 848,1 834,6 4 641,9 1 905,9 641,4 1 073,7 190,8 104,6 316,6 92,5 224,1 1 600,1 243,9 822,4 13 318,2
dec 8 436,1 2 905,6 821,4 4 709,1 1 868,5 635,6 1 050,6 182,3 99,6 329,8 94,2 235,6 1 594,8 238,9 796,9 13 364,8

1998 jan 8 501,3 2 974,4 806,4 4 720,6 1 911,0 648,2 1 074,0 188,9 104,8 351,1 102,2 248,9 1 597,3 236,4 827,2 13 529,2
feb 8 538,7 2 986,8 807,9 4 744,0 1 932,1 651,8 1 086,2 194,1 106,3 363,6 104,6 259,0 1 623,6 236,7 832,7 13 633,7
mars 8 561,6 2 979,8 806,0 4 775,8 1 957,2 654,9 1 103,7 198,6 105,1 384,3 108,9 275,4 1 676,7 238,0 811,3 13 734,3
april 8 617,1 2 999,7 810,9 4 806,5 1 978,1 664,3 1 114,8 199,1 105,7 396,0 112,1 283,9 1 634,0 238,2 829,9 13 799,1
maj 8 618,2 2 994,0 799,7 4 824,4 2 000,0 670,8 1 126,5 202,7 105,7 403,9 116,4 287,5 1 632,9 247,0 844,5 13 852,2
juni 8 752,6 3 070,5 805,8 4 876,4 2 014,5 681,3 1 137,6 195,5 104,1 401,0 118,2 282,8 1 674,8 240,2 736,3 13 923,5
juli 8 732,2 3 013,8 801,4 4 917,0 2 035,7 697,5 1 137,2 201,0 104,0 392,2 117,2 275,1 1 632,7 235,3 780,7 13 912,9
aug 8 756,1 3 035,8 803,9 4 916,4 2 041,4 703,8 1 136,1 201,6 103,7 386,4 118,2 268,3 1 641,1 236,3 768,9 13 934,0
sep 8 820,5 3 049,0 806,9 4 964,6 2 047,5 709,6 1 135,8 202,2 102,2 379,7 109,6 270,1 1 624,9 237,0 782,1 13 993,9
okt 8 943,6 3 132,0 812,8 4 998,8 2 070,4 709,9 1 154,6 205,9 101,9 386,8 115,7 271,1 1 621,2 239,0 782,1 14 145,1
nov 9 072,1 3 209,2 819,6 5 043,3 2 071,8 719,4 1 151,8 200,6 108,9 401,2 116,7 284,5 1 666,1 241,2 795,2 14 356,6
dec 9 048,0 3 130,3 821,3 5 096,4 2 033,2 731,4 1 107,5 194,4 102,6 423,0 120,2 302,8 1 587,8 243,3 795,1 14 233,0

1999 jan (p) 9 267,6 3 347,2 817,1 5 103,3 2 059,2 737,6 1 114,2 207,4 103,1 430,8 103,4 327,4 1 651,8 244,3 957,3 14 714,0

1997 sep 0,4 7 467,7 2 841,8 95,8 4 530,1 1 140,7 1 897,7 1 284,8 207,0 263,2 1 906,8 143,6 677,1 1 338,8 1 219,1 13 016,7
okt 0,4 7 545,8 2 904,3 99,4 4 542,1 1 141,3 1 907,5 1 286,4 206,8 258,6 1 913,2 146,6 675,5 1 343,1 1 232,6 13 115,8
nov 0,4 7 637,8 2 972,8 88,4 4 576,6 1 169,3 1 902,6 1 289,1 215,6 260,5 1 923,9 145,6 677,7 1 393,7 1 278,6 13 318,2
dec 0,4 7 764,0 2 999,8 102,1 4 662,1 1 227,7 1 902,7 1 326,4 205,4 252,0 1 925,1 138,8 687,5 1 383,0 1 214,0 13 364,8

1998 jan 0,4 7 781,6 3 029,5 95,6 4 656,5 1 177,9 1 919,3 1 341,8 217,4 253,7 1 944,5 145,2 690,8 1 436,0 1 276,9 13 529,2
feb 0,4 7 829,5 3 066,1 98,4 4 665,1 1 179,7 1 923,9 1 345,1 216,3 255,7 1 967,8 147,2 696,0 1 469,8 1 267,3 13 633,7
mars 0,4 7 836,2 3 077,0 92,8 4 666,5 1 208,8 1 899,0 1 346,4 212,2 255,5 1 985,1 149,5 710,3 1 521,2 1 275,9 13 734,3
april 0,4 7 866,9 3 079,7 97,2 4 689,9 1 223,1 1 914,2 1 346,0 206,6 258,3 1 999,4 156,3 702,6 1 492,4 1 322,7 13 799,1
maj 0,4 7 890,0 3 092,8 88,2 4 709,0 1 239,5 1 913,4 1 347,9 208,2 261,2 2 012,1 150,9 712,2 1 485,2 1 340,2 13 852,2
juni 0,4 7 999,1 3 174,8 94,0 4 730,3 1 287,0 1 893,3 1 346,5 203,4 259,8 2 041,2 145,9 718,7 1 496,1 1 262,3 13 923,5
juli 0,4 7 961,7 3 163,3 92,4 4 706,1 1 248,0 1 896,6 1 345,9 215,5 259,8 2 061,8 152,8 720,1 1 472,9 1 283,5 13 912,9
aug 0,4 7 981,8 3 183,7 95,4 4 702,6 1 238,9 1 908,0 1 347,6 208,2 264,7 2 072,6 152,9 720,1 1 475,8 1 265,8 13 934,0
sep 0,4 8 013,7 3 212,6 96,3 4 704,8 1 259,9 1 890,7 1 346,6 207,7 260,3 2 074,8 153,2 718,4 1 484,9 1 288,3 13 993,9
okt 0,4 8 105,1 3 285,9 97,0 4 722,2 1 265,1 1 888,9 1 349,8 218,3 258,4 2 077,7 160,2 722,5 1 532,4 1 288,3 14 145,1
nov 0,4 8 213,5 3 370,6 98,2 4 744,7 1 305,2 1 888,7 1 352,5 198,3 259,6 2 093,6 168,6 724,3 1 600,1 1 296,6 14 356,6
dec 0,4 8 233,0 3 283,2 101,3 4 848,4 1 379,2 1 906,9 1 384,4 178,0 244,1 2 091,0 165,3 727,5 1 516,2 1 255,5 14 233,0

1999 jan (p) 0,4 8 376,8 3 418,1 87,7 4 871,1 1 411,3 1 883,6 1 400,8 175,4 274,3 2 124,9 174,4 744,8 1 619,2 1 399,1 14 714,0

Källa: ECB.
1) Uppgifterna har reviderats i ljuset av ny information. Skillnader kan uppkomma till följd av avrundning.
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1. Tillgångar
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Tabell 2.3
Konsoliderad balansräkning för euroområdets MFI (inkl. Eurosystemet1))2)

(Miljoner EUR (ej säsongrensat; behållningar vid periodens slut))

1. Tillgångar

Lån till
hemma

hörande
i euro-

området

1

Offentliga
sektorn

2

Övriga
hemma-
hörande

i euro-
området

3

Innehav
av andra

värdepapper
än aktier ut-

givna av
hemma-
hörande

i euroområd.
4

Offentliga
sektorn

5

Övriga
hemma-
hörande

i euro-
området

6

Innehav
av aktier/

övr.risk
kapital utg.
av hemma-

hörande i
euroområd.

7

Utländska
tillgångar

8

Anläggn.
tillgångar

9

Övriga
tillgångar

10

Totala
tillgångar

11

Ute-
löpande

sedlar
och mynt

1

Inlåning
från

staten

2

Inlåning
från övr.
off.sektor/

övr.
hemma-
hörande

i euro-
området

3

Avista

4

Med
avtalad

löptid

5

Inlös-
bara
efter
upp-

sägning

6

Repo-
avtal

7

Andelar i
penning-

markn.
fonder

o.penn.
markn.
papper

8

Emitte-
rade

skuld-
för-
bin-

delser

9

Eget
kapital

och
reserver

10

Ut-
ländska
skulder

11

Övriga
skulder

12

Överskj.
skulder
mellan

MFI
post

13

Totala
skulder

14

2. Skulder

1997 sep 5 427,3 836,3 4 591,0 1 373,0 1 182,6 190,4 218,9 1 834,8 245,5 794,2 9 893,6
okt 5 455,7 838,2 4 617,5 1 369,8 1 180,0 189,8 222,4 1 821,8 248,4 805,7 9 923,9
nov 5 498,9 856,4 4 642,5 1 377,4 1 185,0 192,4 226,4 1 880,4 251,1 849,4 10 083,6
dec 5 552,3 842,5 4 709,7 1 346,2 1 162,4 183,8 238,0 1 883,9 245,9 815,7 10 081,9

1998 jan 5 548,5 827,5 4 721,0 1 373,6 1 183,2 190,4 251,4 1 888,4 243,6 840,8 10 146,2
feb 5 573,8 829,1 4 744,7 1 387,6 1 192,0 195,6 261,4 1 915,0 244,0 847,8 10 229,6
mars 5 603,2 827,2 4 776,0 1 407,7 1 207,9 199,8 277,9 1 966,8 245,5 823,0 10 324,1
april 5 639,0 832,1 4 806,9 1 414,9 1 215,0 199,9 286,4 1 928,9 245,8 845,6 10 360,6
maj 5 645,6 820,9 4 824,7 1 429,4 1 225,9 203,5 290,0 1 931,0 254,7 863,4 10 414,2
juni 5 703,4 826,9 4 876,6 1 433,7 1 237,4 196,4 285,3 1 963,1 248,0 755,2 10 388,7
juli 5 739,7 822,5 4 917,2 1 424,9 1 223,1 201,8 277,7 1 925,2 243,3 801,9 10 412,8
aug 5 741,6 825,0 4 916,7 1 424,8 1 222,4 202,4 271,0 1 931,4 244,3 795,0 10 408,2
sep 5 792,8 828,0 4 964,8 1 419,6 1 216,7 202,9 272,8 1 913,4 245,0 803,6 10 447,2
okt 5 833,0 833,9 4 999,0 1 432,9 1 226,3 206,6 273,8 1 919,1 247,1 803,9 10 509,6
nov 5 884,4 840,7 5 043,7 1 429,4 1 228,1 201,3 287,3 1 971,2 249,3 817,8 10 639,3
dec 5 938,2 841,6 5 096,6 1 388,6 1 193,7 194,9 306,5 1 904,3 251,3 807,8 10 596,7

1999 jan (p) 5 941,4 837,6 5 103,9 1 409,5 1 201,5 208,1 331,4 2 075,7 254,1 985,7 10 997,9

1997 sep 310,6 151,7 4 533,4 1 143,9 1 897,7 1 284,8 207,1 318,3 1 290,1 687,0 1 354,6 1 286,1 -38,0 9 893,6
okt 311,0 151,3 4 545,6 1 144,6 1 907,6 1 286,4 206,9 315,4 1 291,8 683,3 1 358,8 1 298,2 -31,5 9 923,9
nov 314,1 142,9 4 581,4 1 173,8 1 902,8 1 289,1 215,6 314,8 1 297,3 685,6 1 409,6 1 350,9 -13,0 10 083,6
dec 319,7 154,3 4 665,1 1 230,6 1 902,7 1 326,4 205,4 304,4 1 303,7 698,3 1 399,1 1 283,8 -46,5 10 081,9

1998 jan 311,4 146,3 4 658,7 1 180,2 1 919,3 1 341,8 217,4 308,0 1 311,7 695,6 1 452,0 1 340,4 -78,0 10 146,2
feb 311,7 160,0 4 669,1 1 183,7 1 924,0 1 345,1 216,3 309,8 1 331,6 696,5 1 484,9 1 332,2 -66,1 10 229,6
mars 311,8 139,6 4 669,2 1 211,5 1 899,0 1 346,4 212,2 311,2 1 346,2 705,6 1 536,6 1 343,5 -39,6 10 324,1
april 314,8 141,6 4 692,2 1 225,4 1 914,2 1 346,0 206,6 320,9 1 350,6 693,7 1 508,8 1 392,4 -54,4 10 360,6
maj 317,2 135,1 4 713,0 1 243,5 1 913,4 1 347,9 208,2 319,4 1 355,0 698,8 1 501,2 1 406,2 -31,7 10 414,2
juni 315,5 148,2 4 734,8 1 291,5 1 893,3 1 346,5 203,4 315,1 1 369,1 711,4 1 516,9 1 327,9 -50,3 10 388,7
juli 320,6 156,4 4 709,1 1 251,0 1 896,6 1 345,9 215,5 322,3 1 377,5 711,2 1 496,9 1 353,4 -34,6 10 412,8
aug 314,9 165,2 4 706,2 1 242,4 1 908,0 1 347,6 208,2 326,2 1 381,3 710,1 1 497,4 1 341,9 -35,1 10 408,2
sep 311,9 163,3 4 709,4 1 264,4 1 890,7 1 346,6 207,7 322,5 1 377,0 713,2 1 508,1 1 359,1 -17,2 10 447,2
okt 313,4 161,7 4 726,5 1 269,4 1 888,9 1 349,8 218,3 328,5 1 378,6 711,5 1 555,0 1 356,7 -22,3 10 509,6
nov 314,3 155,0 4 751,0 1 311,4 1 888,7 1 352,5 198,4 331,8 1 384,8 708,8 1 620,1 1 365,5 8,0 10 639,3
dec 323,7 156,2 4 851,3 1 382,1 1 906,9 1 384,4 178,0 313,9 1 365,2 702,6 1 534,8 1 312,3 36,7 10 596,7

1999 jan (p) 313,7 138,0 4 876,2 1 416,4 1 883,6 1 400,8 175,4 351,9 1 391,4 760,3 1 719,5 1 458,2 -11,3 10 997,9

Källa: ECB.
1) ECB upprättades den 1 juni 1998. Uppgifterna för Eurosystemet hänför sig till ECB (från och med juni 1998) och de nationella centralbankerna i

euroområdet.
2) Uppgifterna har reviderats i ljuset av ny information. Skillnader kan uppkomma till följd av avrundning.
3) Inkluderar tillfälliga bruttopositioner i de nationella centralbanker som inte deltar i euroområdet relaterat till Targetsystemet. Positionerna

uppgick till cirka 75 miljarder EUR vid utgången av januari 1999.
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Penningmängdsmått1)2)

(Miljarder EUR (ej säsongrensat; behållning vid periodens slut) och årlig procentuell förändring)

Tabell 2.4
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11

Utlöpande
sedlar

och mynt
1

Avista-
inlåning

2

M1

Totalt

3

Årlig pro-
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förändr. 3)

4

Inlåning
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avtalad
löptid upp

till 2 år
5

Inlåning
med  upp-
sägnings-

tid  upp
till 3 år

6

M2

Totalt

7

Årlig
procentuell
förändr. 3)

8

Repo-
avtal

9

Andelar i
pening-
markn.
fonder

o.penning-
marknads-

papper
10

Skuldför-
bindelser

upp till 2 år

11

1. Stockar

2. Flöden 4)

1997 sep 310,6 1 208,4 1 518,9 8,8 899,3 1 119,2 3 537,4 4,0 207,1 318,3 68,5
okt 311,0 1 210,8 1 521,8 9,3 906,5 1 121,7 3 550,0 4,3 206,9 315,4 70,3
nov 314,1 1 242,4 1 556,5 8,4 901,0 1 124,7 3 582,2 4,1 215,6 314,8 67,7
dec 319,7 1 300,2 1 619,8 6,6 894,0 1 159,6 3 673,5 3,4 205,4 304,4 71,5

1998 jan 311,4 1 251,3 1 562,7 8,1 905,5 1 177,5 3 645,7 4,0 217,4 308,0 72,8
feb 311,7 1 251,8 1 563,5 8,6 902,1 1 181,6 3 647,2 4,2 216,3 309,8 77,6
mars 311,8 1 281,4 1 593,2 9,1 875,8 1 183,4 3 652,4 4,4 212,2 311,2 83,8
april 314,8 1 293,4 1 608,2 10,6 889,8 1 185,2 3 683,2 5,1 206,6 320,9 84,3
maj 317,2 1 309,9 1 627,1 10,3 887,7 1 189,2 3 704,0 5,2 208,2 319,4 87,5
juni 315,5 1 358,6 1 674,0 9,8 870,0 1 188,9 3 733,0 5,2 203,4 315,1 86,6
juli 320,6 1 318,5 1 639,2 8,3 871,3 1 189,5 3 699,9 4,4 215,5 322,3 92,2
aug 314,9 1 309,4 1 624,3 8,4 878,0 1 192,4 3 694,7 4,3 208,2 326,2 86,8
sep 311,9 1 329,9 1 641,8 8,1 865,7 1 192,2 3 699,7 4,6 207,7 322,5 81,2
okt 313,4 1 333,9 1 647,3 8,3 868,1 1 195,7 3 711,1 4,5 218,3 328,5 84,6
nov 314,3 1 376,1 1 690,4 8,6 872,0 1 198,2 3 760,6 5,0 198,4 331,8 81,8
dec 323,7 1 448,1 1 771,8 9,4 884,6 1 229,3 3 885,7 5,8 178,0 313,9 68,8

1999 jan (p) 313,7 1 479,8 1 793,5 - 883,4 1 245,1 3 922,0 - 175,4 351,9 52,6

1999 jan (p) -9,2 30,0 20,8 14,9 -4,4 16,0 32,4 7,6 -4,1 15,8 -12,8

Källa: ECB.
1) Penningmängdsmåtten omfattar monetära skulder hos MFI och staten (posten, mm) gentemot hemmahörande i euroområdet exkl. MFI och staten.
2) Data har reviderats i ljuset av ny information. Skillnader kan uppkomma till följd av avrundning.
3) Beräknat från utestående belopp justerat för ofullständiga dataserier före september 1997.
4) Beräknat från nivåskillnader som korrigerats från omklassificeringar, andra omvärderingar och alla andra förändringar som inte uppstår till följd

av transaktioner.
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M3

Total

12

Årlig
glidande

medeltal 3)

13

3-mån
glidande
medeltal

(centrerat)

14

Memo: MFI:s icke-monetära skulder

Inlåning

15

Med avtalad
löptid

över 2 år
16

Med över
3 månaders
uppsägning

17

Skuld-
förbindelser

över
2 år
18

Eget kapital
och reserver

19

Totalt

20

4 131,3 4,2 4,3 1 215,6 999,0 216,6 1 221,5 687,0 3 124,1 1997 sep
4 142,7 4,4 4,4 1 217,7 1 001,7 216,0 1 221,5 683,3 3 122,4 okt
4 180,3 4,5 4,4 1 218,6 1 002,5 216,1 1 229,6 685,6 3 133,8 nov
4 254,8 4,3 4,5 1 229,0 1 009,2 219,8 1 232,2 698,3 3 159,6 dec

4 243,9 4,6 4,5 1 232,1 1 014,4 217,7 1 239,0 695,6 3 166,7 1998 jan
4 250,9 4,5 4,6 1 240,0 1 022,5 217,5 1 254,0 696,5 3 190,5 feb
4 259,6 4,6 4,7 1 240,6 1 023,8 216,8 1 262,5 705,6 3 208,7 mars
4 295,0 5,1 4,8 1 239,8 1 025,1 214,7 1 266,2 693,7 3 199,8 april
4 319,0 4,9 4,9 1 239,3 1 026,3 213,0 1 267,5 698,8 3 205,7 maj
4 338,2 4,8 4,7 1 236,0 1 024,0 212,0 1 282,5 711,4 3 229,8 juni
4 330,0 4,6 4,6 1 236,6 1 025,8 210,8 1 285,2 711,2 3 233,1 juli
4 315,9 4,3 4,4 1 240,4 1 030,5 209,9 1 294,6 710,1 3 245,1 aug
4 311,1 4,4 4,5 1 234,8 1 025,5 209,3 1 295,8 713,2 3 243,7 sep
4 342,4 4,8 4,6 1 230,4 1 021,3 209,1 1 294,1 711,5 3 235,9 okt
4 372,6 4,6 4,6 1 226,7 1 017,2 209,5 1 302,9 708,8 3 238,4 nov
4 446,5 4,5 4,9 1 237,5 1 022,8 214,6 1 296,3 702,6 3 236,4 dec

4 501,9 - - 1 215,8 1 001,0 214,9 1 338,8 760,3 3 314,9 1999jan (p)

M3

Total

12

Årlig
glidande

medeltal 4)

13

3-mån
glidande
medeltal

(centrerat)

14

Memo: MFI:s icke-monetära skulder

Inlåning

15

Med avtalad
löptid

över 2 år
16

Med över
3 månaders
uppsägning

17

Skuld-
förbindelser

över
2 år
18

Eget kapital
och reserver

19

Totalt

20

31,3 5,7 - 4,0 3,8 0,2 37,3 33,5 74,9 1999  jan(p)
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Tabell 2.5

Penningmarknadsräntor1)

(Årsräntesats; vid periodens slut)2)

Dagslån

1

1 -mån:s inlåning

2

Euroområdet 3) 4)

3-mån:s inlåning

3

6-mån:s inlåning

4

12-mån:s inlåning

5

3-mån:s inlåning

6

3-mån:s inlåning

7

Förenta staterna Japan

1994 5,24 6,12 6,38 6,83 7,34 6,37 2,34
1995 5,62 5,57 5,49 5,62 5,42 5,44 0,50
1996 4,04 4,08 4,08 4,06 3,98 5,43 0,31
1997 3,98 3,94 4,01 4,05 4,15 5,62 0,36
1998 3,09 3,18 3,17 3,14 3,13 5,00 0,18

1998 feb 4,22 3,96 3,97 3,98 4,02 5,55 0,48
mars 3,83 3,93 3,92 3,89 3,93 5,59 0,50
april 3,76 3,86 3,89 3,93 4,01 5,60 0,45
maj 3,79 3,85 3,86 3,89 3,98 5,59 0,37
juni 3,76 3,88 3,84 3,85 3,91 5,59 0,43
juli 3,77 3,74 3,80 3,82 3,85 5,56 0,34
aug 3,78 3,80 3,81 3,72 3,69 5,50 0,37
sep 3,81 3,73 3,73 3,64 3,55 5,20 0,12
okt 3,66 3,61 3,63 3,53 3,44 5,12 0,68
nov 3,40 3,62 3,51 3,43 3,36 5,12 0,68
dec 3,09 3,18 3,17 3,14 3,13 5,00 0,18

1999 jan 3,14 3,16 3,14 3,10 3,07 4,99 0,35
feb 3,12 3,13 3,09 3,04 3,03 5,00 0,38

1999 5 feb 3,15 3,16 3,11 3,04 3,03 4,98 0,47
12 3,08 3,14 3,10 3,05 3,04 5,00 0,38
19 3,03 3,09 3,08 3,03 3,03 5,00 0,28
26 3,12 3,12 3,10 3,06 3,07 5,03 0,27

Källor: Reuters och ECB.
1 Interbank inlåningsräntor till och med december 1998; därefter interbank inlåningsräntor.
2 Räntor vid periodens slut till och med december 1998; därefter periodgenomsnitt.
3 Före januari 1999 har syntetiska euroområdesräntor beräknats på basis av nationella räntor sammanvägda med BNP.
4 Kolumn 1 visar från januari 1999, dagslåneräntan i Euro. (EONIA); andra penningmarknadsräntor från euroområdet är från januari 1999

interbankköpräntan i Euro (EUIBOR).
5 Från februari 1999 London interbankköpränta (LIBOR).

Penningmarknadsräntor i euroområdet
(Månadsdata)

3-månaders penningmarknadsräntor
(Månadsdata)
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Tabell 2.6

Statliga obligationsräntor 1)

(Årsräntesats vid periodens slut)

Källor: Reuters, ECB, Federal Reserve och Bank of Japan
1) Till december 1998, 2-, 3-, 5- och 7-årsräntorna för euroområdet avser slutet av respektive period medan 10-årsräntan avser genomsnitt för

respektive period. Därefter är alla räntor periodgenomsnitt.
2) Till december 1998, är räntorna för euroområdet beräknade på basis av harmoniserade statliga obligationsräntor, hopvägda med BNP. Därefter

har som vikter använts de nominella utestående beloppen för statsobligationer för varje löptid.

2 år

1

3 år

2

5 år

3

7 år

4

10 år

5

10 år

6

10 år

7

Förenta staterna JapanEuroområdet 2)

1994 8,08 8,52 8,91 9,08 8,18 7,21 4,24
1995 5,69 5,97 6,48 7,06 8,73 6,69 3,32
1996 4,17 4,41 5,06 5,82 7,23 6,54 3,03
1997 4,33 4,51 4,87 5,20 5,99 6,45 2,15
1998 3,16 3,22 3,38 3,67 4,71 5,33 1,30

1998 feb 4,08 4,24 4,55 4,84 5,12 5,65 1,71
mars 4,17 4,32 4,61 4,86 5,01 5,73 1,56
april 4,26 4,44 4,75 4,97 5,00 5,72 1,57
maj 4,13 4,30 4,58 4,79 5,06 5,73 1,30
juni 4,08 4,24 4,50 4,73 4,91 5,58 1,22
juli 4,04 4,16 4,41 4,62 4,82 5,53 1,36
aug 3,68 3,78 4,01 4,24 4,59 5,41 1,17
sep 3,55 3,58 3,77 3,98 4,27 4,87 0,88
okt 3,39 3,51 3,77 4,09 4,25 4,58 0,82
nov 3,33 3,44 3,62 3,90 4,24 4,89 0,89
dec 3,16 3,22 3,38 3,67 3,95 4,69 1,39

1999 jan 2,98 3,11 3,30 3,64 3,82 4,78 2,07
feb 3,05 3,19 3,43 3,78 3,98 4,99 2,09

1999 5 feb 3,02 3,16 3,39 3,72 3,91 4,92 2,45
12 3,05 3,18 3,42 3,76 3,96 4,99 2,12
19 3,05 3,21 3,46 3,82 4,03 5,07 1,78
26 3,15 3,33 3,58 3,93 4,14 5,28 1,90

Statliga obligationsräntor i euroområdet
(Månadsdata)

Ränta på 10-åriga statsobligationer
(Månadsdata)
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Tabell 2.7

Aktiemarknadsindex
(Indexnivåer, punkter vid slutet av perioden) 1)

Källa: Reuters
1) Värden från slutet av perioden till december 1998; därefter periodgenomsnitt.

“Benchmark”

Dow Jones EURO STOXX index

Index för de viktigaste ekonomiska sektorerna
“Broad”

1

50

2

Råvaror

3

Konsument-
produkter
cykliska

4

Konsument-
produk-

ter ej
cykliska

5

Energi

6

Finans-
sektorn

7

Konglo-
merat

8

Industri-
sektorn

9

Teknologi-
sektorn

10

Samh.-
service

o.dyl

11

Standard
& Poor´s

500

12

Nikkei
225

13

Förenta
staterna

Japan

1994 127,33 1 320,59 145,88 107,82 143,90 125,92 109,29 125,91 132,31 128,66 122,60 455,19 19 299,47
1995 138,37 1 506,82 137,78 111,06 181,13 145,46 117,66 133,05 136,18 145,57 152,09 614,57 19 417,95
1996 167,75 1 850,32 145,11 120,25 274,94 180,64 137,84 156,11 171,05 153,17 192,40 743,25 20 147,27
1997 229,86 2 531,99 166,33 159,82 324,06 249,22 188,87 210,33 204,75 248,37 225,11 962,37 15 917,07
1998 298,37 3 342,32 147,10 156,74 485,39 232,87 250,29 218,78 283,76 353,38 329,50 1 229,23 13 842,17

1998 feb 262,29 2 878,04 185,29 179,88 367,60 252,05 225,29 222,68 234,57 303,85 247,81 1 023,74 16 797,69
mars 289,46 3 153,32 196,69 197,27 390,26 278,01 249,55 239,23 270,77 335,91 268,38 1 076,83 16 840,31
april 293,96 3 195,43 204,90 202,37 386,70 270,47 266,59 238,17 276,74 354,64 275,98 1 112,20 15 941,29
maj 307,44 3 357,77 211,08 207,22 401,14 280,40 276,07 248,87 302,71 378,82 285,79 1 108,42 15 514,28
juni 311,58 3 406,82 198,55 204,62 430,65 275,47 270,69 244,59 299,67 387,80 294,99 1 108,39 15 231,29
juli 318,06 3 480,63 182,52 195,81 436,13 255,90 291,41 226,39 301,26 417,31 305,08 1 156,58 16 370,17
aug 277,73 3 050,59 151,13 167,11 413,58 217,55 240,10 194,28 262,30 360,33 279,30 1 074,62 15 243,98
sep 246,31 2 670,97 131,62 137,37 379,55 230,22 187,86 182,29 240,51 279,90 277,86 1 020,64 14 140,69
okt 263,49 2 887,11 138,21 147,48 419,19 223,71 206,17 197,45 250,98 300,39 295,80 1 098,67 13 564,51
nov 291,73 3 232,44 147,95 153,01 442,91 237,51 236,66 208,39 270,40 339,22 306,30 1 176,46 14 883,70
dec 298,37 3 342,32 147,10 156,74 485,39 232,87 250,29 218,78 283,76 353,38 329,50 1 229,23 13 842,17

1999 jan 306,01 3 486,40 146,59 152,92 498,08 226,40 254,13 229,20 301,23 367,41 339,23 1 246,89 13 859,26
feb 302,69 3 450,87 149,74 152,16 496,17 225,01 246,99 229,33 312,25 366,43 330,00 1 244,93 14 168,83

5 feb 305,81 3 489,98 151,95 148,38 503,26 231,88 252,80 227,87 318,83 368,55 331,89 1 239,40 13 898,08
12 299,76 3 405,68 151,56 152,73 496,88 224,61 244,03 228,42 307,37 365,28 323,52 1 254,04 13 973,69
19 300,01 3 415,52 147,12 153,48 500,91 222,04 241,40 229,39 309,53 362,16 326,75 1 239,22 14 098,04
26 303,87 3 484,24 150,00 154,26 487,31 227,63 245,22 219,75 312,39 365,04 328,83 1 238,33 14 367,54

Dow Jones EURO STOXX Broad, Standard & Poor´s 500 och Nikkei 225
(Månadsdata)
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Tabell 2.8

Källa: ECB.
Affärsbankernas räntor bör användas med försiktighet och endast för statistiska ändamål, främst för att analysera deras utveckling över tiden än
nivån. Räntorna är beräknade som vägda genomsnitt av nationella räntor och har uppgivits av de nationella centralbankerna.De nationella räntorna
är de räntor som f.n. finns tillgängliga från nationella källor och som bedöms stämma in på de standardiserade kategorierna.
Dessa nationella räntor har aggregerats för att få fram information för euroområdet varvid man i vissa fall har behövt använda räntor på
närbesläktade instrument samt arbetshypotseser; detta på grund av skillnaderna mellan de finansiella instituten i valutaunionens medlemsländer. De
nationella räntorna är vidare inte harmoniserade i fråga om sin täckning (nya transaktioner och/eller utestående belopp) uppgifternas art (nominella
eller effektiva) eller i fråga om beräkningsmetoder. Ländervikterna för affärsbanksräntorna i euroområdet har härletts ur de månatliga balans-
räkningarna för MFI eller ur närbesläktad statistik. Vikterna återspeglar de landspecifika andelarna för respektive instrument inom euroområdet,
mätta som utestående belopp. Vikterna anpassas månadsvis så att räntor och vikter alltid hänför sig till samma månad.

Affärsbankernas räntor
(Årsräntesats, utlåningsräntorna är preliminära)

Inlåningsräntor Utlåningsräntor

Dagslån

1

Med avtalad löptid Med uppsägningstid
Upp till

1 år
2

Upp till
2 år

3

Över
2 år

4

Upp till
3 månader

5

Över
3 månader

6

Till företag Till hushåll
Upp till

1 år
7

Över
1 år

8

För
konsumtion

9

För
husköp

10

1996 1,94 4,09 4,68 5,04 3,05 3,16 8,90 . 11,03 7,76
1997 1,47 3,41 3,62 4,40 2,80 3,09 7,54 6,69 9,97 6,81
1998 1,10 3,20 3,22 4,06 2,61 3,25 6,69 5,94 9,39 5,98

1998 jan 1,29 3,36 3,41 4,34 2,76 3,35 7,07 6,36 9,70 6,53
feb 1,25 3,32 3,36 4,31 2,76 3,30 7,03 6,30 9,69 6,41
mars 1,25 3,30 3,33 4,26 2,74 3,32 6,99 6,19 9,63 6,31
april 1,20 3,27 3,30 4,26 2,71 3,30 6,89 6,12 9,49 6,17
maj 1,12 3,24 3,26 4,27 2,71 3,33 6,81 6,09 9,46 6,15
juni 1,12 3,27 3,28 4,19 2,58 3,34 6,74 6,04 9,46 6,08
juli 1,08 3,25 3,26 4,15 2,56 3,29 6,61 6,00 9,39 5,94
aug 1,06 3,23 3,23 4,05 2,55 3,30 6,58 5,91 9,39 5,88
sep 1,05 3,17 3,18 3,88 2,53 3,21 6,56 5,78 9,37 5,75
okt 1,04 3,12 3,12 3,74 2,49 3,14 6,45 5,65 9,15 5,58
nov 0,94 3,05 3,04 3,69 2,48 3,12 6,34 5,57 9,03 5,52
dec 0,87 2,82 2,82 3,57 2,44 3,03 6,17 5,26 8,92 5,38

1999 jan 0,79 2,67 2,67 3,41 2,36 2,86 6,04 5,19 8,90 5,26

Inlåningsräntor
(Månadsdata)

Utlåningsräntor
(Månadsdata)
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4 HIKP och andra priser i euroområdet

Tabell 4.1

Harmoniserat konsumentprisindex
(Årlig procentuell förändring, om ej annat anges)

Källa: Eurostat.
1) Inkl. alkoholdrycker och tobak.
2) Avser indexperioden 1998.
3) De årliga procentuella förändringarna för 1996 inkluderar Frankrike i totalindexet men inte i alla HIKP-komponenter.

Vikt i total %2)

Totalt
(index,

1996=100)

100,0

1

100,0

2

Totalt

Varor

63,7

3

22,4

4

Livs-
medel 1) Förädlade

livs-
medel 1)

13,4

5

Oförädlade
livs-

medel

9,0

6

Industri
varor

41,3

7

Industri-
varor exkl.

energi

32,5

8

Energi

8,8

9

Tjänster

36,3

10

1995 97,9 - - - - - - - - -
1996 3) 100,0 2,2 1,8 1,9 1,9 1,9 1,8 1,6 2,6 2,9
1997 101,6 1,6 1,1 1,4 1,4 1,4 1,0 0,5 2,8 2,4
1998 102,7 1,1 0,6 1,6 1,4 2,0 0,1 0,9 -2,6 2,0

1997 4 kv 102,0 1,5 1,1 2,0 1,5 2,8 0,7 0,5 1,2 2,3
1998 1 kv 102,2 1,1 0,7 1,6 1,3 2,0 0,2 0,6 -1,4 2,0

2 kv 102,8 1,3 1,0 2,1 1,6 2,8 0,4 0,9 -1,4 2,0
3 kv 102,9 1,1 0,7 1,7 1,4 2,1 0,1 1,0 -3,2 2,0
4 kv 102,8 0,8 0,2 1,1 1,2 0,8 -0,2 0,9 -4,4 2,0

1998 jan 102,0 1,1 0,6 1,4 1,3 1,6 0,2 0,5 -1,2 2,1
feb 102,3 1,1 0,7 1,6 1,3 2,0 0,2 0,7 -1,4 2,0
mars 102,4 1,1 0,8 1,9 1,4 2,6 0,2 0,7 -1,6 1,9
april 102,6 1,4 1,0 2,1 1,4 3,0 0,4 0,8 -1,0 2,1
maj 102,8 1,3 1,0 2,1 1,7 2,6 0,4 0,9 -1,4 2,0
juni 102,9 1,4 1,0 2,1 1,6 2,9 0,4 1,0 -1,7 2,0
juli 102,9 1,3 0,9 1,9 1,6 2,5 0,3 1,0 -1,9 2,0
aug 102,9 1,1 0,6 1,9 1,5 2,4 0,0 1,0 -3,8 2,0
sep 102,9 1,0 0,4 1,4 1,3 1,5 -0,1 1,0 -3,9 2,0
okt 102,8 0,9 0,3 1,2 1,3 1,1 -0,1 1,0 -4,0 2,1
nov 102,8 0,8 0,2 1,0 1,2 0,6 -0,2 0,9 -4,4 2,0
dec 102,9 0,8 0,1 1,0 1,1 0,9 -0,4 0,9 -4,8 1,9

1999 jan 102,8 0,8 0,2 1,2 1,3 1,1 -0,3 0,8 -4,4 1,8
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Tabell 4.2
Andra pris- och kostnadsindikatorer, urval
(Årlig procentuell förändring, om ej annat anges)

Källor: Eurostat, utom kolumn 10-11 (HWWA-Institut für Wirtschaftsforshung, Hamburg), kolumn 12-16 (ECB-beräkningar baserade på deflatorer i
nationell valuta) och kolumn 17-19 (ECB-beräkningar) baserade på icke harmoniserade nationella uppgifter.
1) T.o.m december 1998 i ecu; fr.o.m januari 1999 i euro.
2) Bostadshus, baserade på icke-harmoniserade uppgifter.

Producentpriser i industrin
Världsmarknads-

priser på råvaror 1)

Totalt
exkl.

byggnads-
verksamhet

(index,
1995=100)

1

Totalt
exkl.

byggn.
verks.

2

Tillverk-
nings-

industrin

3

Insats-
varor

4

Kapital-
varor

5

Konsum-
tionsvaror

6

Varaktiga
konsum-

tionsvaror

7

Icke var-
aktiga

konsum-
tionsvaror

8

Byggn.
verk-

samhet 2)

9

Totalt

10

Totalt

11

1995 100,0 3,6 3,9 5,0 1,8 2,2 1,9 2,3 . 0,3 2,1
1996 100,6 0,6 1,0 -0,7 1,3 1,7 1,7 1,7 1,2 6,4 -6,9
1997 101,6 1,0 0,6 1,0 0,2 1,0 0,2 1,4 1,4 10,0 13,0
1998 100,8 -0,8 -0,5 -1,8 0,3 0,4 0,0 0,6 . -21,2 -12,5

1997 4 kv 102,0 1,1 1,0 1,0 0,3 1,2 0,1 1,7 1,4 1,8 14,1
1998 1 kv 101,7 0,5 0,7 0,0 0,3 1,0 -0,2 1,6 0,3 -14,1 -0,1

2 kv 101,2 -0,2 0,0 -0,8 0,3 0,6 0,0 0,9 0,1 -16,6 -10,7
3 kv 100,6 -1,2 -1,0 -2,5 0,4 0,2 0,2 0,2 -0,3 -24,3 -18,2
4 kv 99,7 -2,2 -1,9 -4,0 0,2 -0,3 0,0 -0,5 . -30,0 -20,5

1998 feb 101,7 0,6 0,7 0,0 0,2 1,0 -0,2 1,6 - -13,8 -0,5
mars 101,5 0,3 0,5 -0,2 0,3 0,9 -0,2 1,4 - -15,8 -4,7
april 101,4 0,1 0,4 -0,4 0,2 0,7 -0,1 1,1 - -12,2 -6,0
maj 101,3 -0,2 0,0 -0,8 0,3 0,6 0,0 0,8 - -18,6 -12,8
juni 101,0 -0,5 -0,3 -1,2 0,3 0,5 0,0 0,8 - -18,9 -13,3
juli 100,8 -0,8 -0,5 -1,8 0,5 0,5 0,3 0,6 - -21,1 -14,4
aug 100,6 -1,3 -1,1 -2,8 0,4 0,3 0,3 0,3 - -26,3 -19,0
sep 100,4 -1,5 -1,3 -2,9 0,4 -0,1 0,0 -0,2 - -25,4 -20,9
oct 100,1 -1,9 -1,7 -3,6 0,3 -0,2 0,0 -0,4 - -30,6 -23,6
nov 99,7 -2,3 -1,9 -4,1 0,2 -0,4 0,0 -0,7 - -28,6 -18,4
dec 99,4 -2,4 -2,1 -4,3 0,1 -0,3 0,0 -0,5 - -30,8 -19,4

1999 Jan. . . . . . . . . - -23,2 -17,2
Feb. . . . . . . . . - -20,6 -16,1

1995 100,0 2,7 2,6 3,0 2,1 1,7 3,5 3,7
1996 102,0 2,0 2,4 2,4 0,7 1,8 3,4 3,5
1997 103,4 1,4 1,8 2,0 0,9 0,6 2,6 3,0

1996 1 kv 101,4 2,6 2,5 3,4 1,2 2,6 3,6 4,1
2 kv 101,9 2,2 2,6 2,2 0,7 2,0 3,3 3,2
3 kv 102,2 1,7 2,3 2,1 0,5 1,7 3,5 3,6
4 kv 102,6 1,5 2,1 2,2 0,4 1,5 3,3 2,8

1997 1 kv 102,8 1,4 2,1 2,0 0,6 1,8 2,9 3,1
2 kv 103,2 1,3 1,6 2,2 0,7 0,3 2,9 3,4
3 kv 103,6 1,4 1,9 1,9 1,1 -0,1 2,3 2,7
4 kv 104,0 1,4 1,7 2,0 1,0 -0,4 2,2 2,8

1998 1 kv 104,3 1,5 1,4 1,5 0,6 -2,3 1,0 2,2
2 kv 104,8 1,6 1,4 1,7 0,3 -0,6 1,2 2,8
3 kv 105,2 1,5 1,0 1,9 -0,2 -0,6 1,3 2,6

2. Prisdeflatorer för bruttonationalprodukten och indikatorer för arbetskraftskostnader

BNP-deflatorer (säsongkorr.)

BNP
(index,

1995=100)

12

BNP

13

Privat
konsum-

tion

14

Offentlig
konsum-

tion

15

Brutto-
invest.anläggn.

tillgångar

16

Enhets-
arb.krafts-

kostnad  hela
ekonomin

17

Ersättn.
per anställd

hela
ekonomin

18

Inkomst per
anställd i

tillverknings-
industrin

19

1. Industri- och råvarupriser
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5 Indikatorer för den reala ekonomin

Tabell 5.1

Produktions- och efterfrågeindikatorer
1. Bruttonationalprodukten och dess beståndsdelar
(Miljarder ecu, säsongrensat, 1990 års priser)1)

2. Valda övriga indikatorer för den reala ekonomin

(Årlig procentuell förändring) 1)

(Årlig procentuell förändring, om ej annat anges)

Källor: Eurostat, utom kolumn 23 (ECB-beräkning baserad på icke-harmoniserade nationella uppgifter) och kolumn 24 (ACEA/A.A.A.)
1) Delkomponenterna exkluderar lagerförändringar; sista kvartalet är preliminära uppskattningar.
2) Export och import avser varor och tjänster och inkluderar gränsöverskridande handel inom euroområdet.
3) Korrigerad för variationer i antalet arbetsdagar.

BNP

1

Inhemsk
efterfrågan

2

Privat
konsumtion

3

Offentlig
konsumtion

4

Brutto-
investering
anläggning

5

Export 2)

6

Import 2)

7

BNP

8

Inhemsk
efterfrågan

9

Privat
konsumtion

10

Offentlig
konsumtion

11

Brutto-
investering
anläggning

12

Export 2)

13

Import 2)

14

Industriproduktion 3)
Totalt exkl.

byggn.verks
(index,

1995=100
säsongkorr)

15

Totalt exkl.
byggn.

verks

16

Tillverkn.
industri

17

Insatsvaror

18

Kapital-
varor

19

Varaktiga
konsum-

tionsvaror

20

Icke
varaktiga
konsum-

tionsvaror

21

Byggnads-
verksamhet

22

Detalj-
handels

försäljning
i fasta
priser

23

Nybil
registre-

ringar

24

1995 4 493,3 4 401,8 2 758,2 708,6 908,2 1 442,2 1 350,8
1996 4 563,0 4 452,2 2 809,6 720,8 911,7 1 506,2 1 395,4
1997 4 679,0 4 538,2 2 849,6 722,9 930,8 1 661,8 1 520,9
1998 4 820,6 4 691,3 2 935,5 726,0 969,5 1 761,9 1 632,6
1997 4 kv 1 184,4 1 147,2 718,7 179,1 236,8 432,8 395,6
1998 1 kv 1 195,1 1 164,6 725,6 181,8 241,0 433,3 402,8

2 kv 1 202,0 1 169,0 729,5 182,4 239,6 441,4 408,4
3 kv 1 210,5 1 174,9 736,8 181,7 243,8 446,8 411,3
4 kv 1 213,0 1 182,8 743,5 180,1 245,1 440,4 410,2

1995 2,2 1,9 1,9 0,0 3,4 8,1 7,4
1996 1,6 1,1 1,9 1,7 0,4 4,4 3,3
1997 2,5 1,9 1,4 0,3 2,1 10,3 9,0
1998 3,0 3,4 3,0 0,4 4,2 6,0 7,3
1997 4 kv 3,2 2,5 2,0 -0,7 2,8 11,6 10,2
1998 1 kv 3,8 3,9 2,8 0,3 5,7 11,0 11,8

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

1995 100,0 3,3 3,5 2,6 7,2 -0,8 1,7 -0,3 2,0 0,3
1996 100,1 0,0 -0,2 -0,7 1,7 0,0 -0,8 -2,6 1,1 6,6
1997 104,1 4,1 4,8 5,4 4,2 1,8 2,2 -1,0 0,8 3,9
1998 108,5 4,1 4,6 3,9 6,8 8,2 1,3 -1,1 . 7,6
1997 4 kv 106,4 5,7 6,4 7,3 6,2 4,9 2,8 -0,3 2,1 11,2
1998 1 kv 107,8 6,3 7,3 7,3 9,1 9,5 1,4 2,8 2,8 12,6

2 kv 108,7 4,4 5,0 4,3 6,6 8,5 2,2 -1,0 1,8 3,3
3 kv 108,9 4,0 4,3 3,3 6,9 8,6 2,0 -2,1 2,9 7,4
4 kv 108,6 1,9 1,8 0,8 4,9 6,2 -0,2 -3,6 . 7,5

1998 jan 107,1 5,8 7,7 7,7 8,2 6,3 2,3 12,2 3,0 10,7
feb 107,8 6,1 6,9 7,1 8,0 10,0 1,1 0,1 2,2 9,8
mars 108,6 6,9 7,3 7,1 10,8 11,9 0,8 -2,1 3,1 16,5
april 108,4 3,3 3,8 3,6 5,1 5,1 1,0 -3,6 0,8 -1,8
maj 108,9 6,8 7,7 6,2 10,3 14,2 4,3 2,1 1,8 6,9
juni 108,7 3,3 3,7 3,3 4,8 6,9 1,6 -1,2 2,6 5,3
juli 109,0 4,2 4,6 3,6 7,7 7,9 2,6 -1,1 3,6 7,2
aug 108,7 4,6 5,1 4,0 7,5 10,8 2,5 -1,1 2,5 7,1
sep 109,1 3,3 3,5 2,5 5,8 8,0 1,0 -3,8 2,8 7,9
okt 109,2 3,3 3,6 1,8 7,8 9,8 0,4 -2,7 1,9 1,2
nov 108,8 2,7 2,5 2,0 5,1 6,0 0,5 -3,1 4,0 15,3
dec 107,7 -0,5 -0,8 -1,5 2,0 2,1 -1,7 -5,2 . 7,3

1999 jan . . . . . . . . . 5,1
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Tabell 5.2

Arbetsmarknadsindikatorer
(Säsongrensat)

Diagram 5.3

Enkätundersökningar Kapacitetsutnyttjande och orderläge
(Kapacitetsutnyttjande, procent; kvartalsdata, orderläge,
procentenheter; månadsdata, säsongrensat)

Indikatorer på förväntningar bland hushåll och företag
(Nettotal, procentenheter, månadsdata, säsongrensat)

Källor: ECB:s beräkningar baserade på tillgängliga nationella ickeharmoniserade data (kolumn 1 till 4, och 7 till 8), Eurostat (kolumn 5 till 6) och
kommissionens företags- och hushållsenkäter (diagram).
1) Kvartalssiffrorna är baserade på tillgängliga data från de länder som sammanställer månads-eller kvartalsstatistik.
2) Beräknat enligt ILO:s rekommendationer.
3) Tillverkningsindustrin; data om kapacitetsutnyttjandet insamlas i januari, april, juli och oktober.

Syselsättning1) Arbetslöshet2) Arbetsproduktivitet1)

Hela ekonomin Industrin

Index,
1995=100

1

Årlig
procentuell
förändring

2

Index,
1995=100

3

Årlig
procentuell
förändring

4

Miljoner

5

% av arbets-
kraften

6

Hela
ekonomin

(årlig
procentuell
förändring)

7

Hela
ekonomin

(årlig
procentuell
förändring)

8

1995 100,0 0,4 100,0 -0,8 14,401 11,4 1,8 4,3
1996 100,2 0,2 98,6 -1,4 14,821 11,6 1,6 1,2
1997 100,4 0,3 97,9 -0,8 14,918 11,6 2,1 5,6
1998 . . . . 14,057 11,0 . .

1997 4 kv 100,7 0,5 98,4 0,5 14,801 11,5 2,6 6,0
1998 1 kv 101,1 1,0 99,6 2,2 14,418 11,2 3,4 5,0

2 kv 101,5 1,1 100,4 2,9 14,139 11,0 1,8 2,1
3 kv 101,9 1,4 100,8 2,8 13,943 10,9 1,8 1,4
4 kv . . . . 13,729 10,7 . .

1998 jan - - - - 14,480 11,3 - -
feb - - - - 14,432 11,2 - -
mars - - - - 14,343 11,2 - -
april - - - - 14,213 11,1 - -
maj - - - - 14,150 11,0 - -
juni - - - - 14,054 11,0 - -
juli - - - - 13,993 10,9 - -
aug - - - - 13,964 10,9 - -
sep - - - - 13,873 10,8 - -
okt - - - - 13,777 10,7 - -
nov - - - - 13,705 10,7 - -
dec - - - - 13,704 10,7 - -

1999 jan - - - - 13,568 10,6 - -
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6 Sparande, investeringar och finansiering
i euroområdet

Tabell 6
Sparande, investeringar och finansiering i euroområdet
(Procent av BNP, om ej annat anges)

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

(Procent av BNP)

Sparande och investering i euroområdet 1) Investeringar i privata, icke-finansiella, sektorer 1)2)

Brutto-
sparande

1

Brutto-
investeringar

2

Netto-
utlåning

till andra
länder

3

Bruttoinvest-
anlägg-
nings-

tillgångar

4

Icke-
finansiella
tillgångar

5

Nettoförvärv
av finan-
siella till-

gångar
företag

6

Valuta
och

inlåning

7

Andra
värde-

papper än
aktier

8

Långa
värdepapper

9

Aktier

10

Tekniska
försäkr.,
reserver

11

1990 23,5 22,8 0,1 19,1 13,7 18,7 5,6 4,4 3,2 2,0 2,5
1991 21,9 22,9 -1,2 19,1 14,2 16,8 4,0 3,0 2,6 1,6 2,5
1992 20,9 22,2 -1,0 18,4 13,6 14,3 4,5 1,7 0,5 1,4 2,6
1993 20,0 20,2 0,5 16,6 12,2 13,0 5,4 0,6 1,1 0,9 2,9
1994 20,4 19,8 0,3 16,5 12,2 14,1 3,3 2,3 2,5 1,5 3,0
1995 21,3 20,0 1,0 16,8 12,6 13,2 4,8 1,9 1,7 1,3 3,3
1996 20,8 19,6 1,4 16,7 12,4 13,2 4,1 0,3 1,2 1,1 3,6
1997 21,4 19,0 2,1 16,2 11,9 12,0 2,1 -0,3 0,2 1,3 3,6

Källa: ECB.
1) Finansierings- och investeringsposter.
2) De privata, icke-finansiella, sektorerna omfattar icke-finansiella företag, hushåll och urval av icke vinstdrivande institutioner som betjänar hushåll.

Brutto-
sparande

12

Hushåll

13

Skuld-
ökning

netto

14

Andra
värde-
papper

än aktier
15

Långa
värdepapper

16

Aktier

17

Lån

18

Långa lån

19

Finansiella
investeringar

i % av
brutto

investeringar
(kol.6/(4+6))

21

Finansiella
investeringar

netto

(kol.6 - 14)

20

Finansiella
skuldökning

netto, i %
av

finansiering

(kol.14/(12+14))

22

1990 22,0 12,0 14,2 0,6 0,3 2,1 9,6 4,5 4,4 49,5 39,3
1991 21,0 12,2 13,2 0,4 0,3 1,7 8,9 4,8 3,6 46,8 38,5
1992 20,7 12,1 10,7 0,7 0,6 1,6 6,9 4,7 3,6 43,7 34,0
1993 20,4 11,5 7,4 1,3 1,4 1,7 3,6 4,3 5,6 43,8 26,6
1994 20,3 10,6 9,9 1,1 1,2 1,9 3,9 3,7 4,1 46,0 32,9
1995 21,3 10,7 5,7 -1,7 -1,8 1,7 4,9 3,0 7,5 44,0 21,1
1996 20,7 10,6 8,7 0,2 0,1 1,9 4,8 3,6 4,5 44,2 29,6
1997 20,1 10,0 7,9 0,0 0,0 1,5 4,9 3,2 4,1 42,6 28,2
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7 Den offentliga sektorns finansiella
ställning i euroområdet

Tabell 7.1
Den offentliga sektorns finansiella ställning
(Procent av BNP)

Källor: Kommissionen (DG II och Eurostat) för uppgifter för medlemsländerna utom uppdelning av skulden; ECB för uppdelning av skulden
och uppräkning av till euroområdet.
1) Transaktioner mellan euroområdets länder är inte konsoliderade.
2) Euroområdet exkl. Luxemburg 1990-1995.
3) Skillnad mellan den årliga förändringen i nominell konsoliderad bruttoskuld och underskottet som procent av BNP.
4) Årlig förändring i nominell konsoliderad bruttoskuld uttryckt som procent av BNP: [skuld(t)-skuld(t-1)/BNP (t)].

1. Euroområdet1) - inkomster och utgifter

Löpande
in-

komster2)

1

Direkta
skatter

2

Indirekta
skatter

3

Socialförsäk-
ringsavgifter

4

Löpande
utgifter 2)

5

Offentlig
konsumtion

6

Räntor

7

Transfereringar
till hushåll

8

Kapital-
utgifter

netto2)

9

Investeringar

10

Under-
skott(-)/

överskott (+)
11

1990 45,0 12,0 12,9 16,7 45,0 17,5 4,8 18,5 4,1 3,0 -4,1
1991 45,9 12,3 12,9 17,3 46,2 18,1 4,9 19,2 4,2 3,1 -4,4
1992 46,7 12,3 13,0 17,7 47,7 18,5 5,5 19,9 3,6 3,1 -4,6
1993 47,6 12,5 13,2 18,1 49,4 18,8 5,7 20,8 3,9 2,9 -5,6
1994 47,0 12,0 13,4 18,0 48,5 18,5 5,5 20,7 3,6 2,8 -5,1
1995 46,8 12,1 13,3 18,0 48,2 18,2 5,8 20,6 3,6 2,6 -5,0
1996 47,1 12,1 13,4 18,2 48,2 18,3 5,5 20,6 3,2 2,5 -4,2
1997 47,3 12,2 13,5 18,2 47,1 17,9 5,1 20,5 2,7 2,4 -2,5

2. Euroområdet1)-underskott och skuld

Primärt-
underskott

(-)/överskott
(+)
12

Konj.ren-
sat under-

skott(-)/
överskott(+)

13

Juste-
ringspost3)

14

Förändring i skuld  4) Nominell konsoliderad bruttoskuld

Totalt

15

Valuta,
inlåning

och utlåning
16

Korta
värdepapper

17

Medellånga
och långa

värdepapper
18

Totalt

19

Valuta,
inlåning

och utlåning
20

Korta
värdepapper

21

Medellånga
och långa

värdepapper
22

1990 0,7 -5,7 1,5 5,6 1,3 1,0 3,3 58,4 18,8 9,4 30,2
1991 0,5 -5,9 0,7 5,2 1,2 0,0 4,0 58,3 18,4 8,5 31,4
1992 0,9 -5,6 2,2 6,8 1,7 0,8 4,2 61,8 19,0 8,9 33,9
1993 0,2 -4,9 2,5 8,0 1,5 -0,3 6,9 68,3 20,0 8,3 39,9
1994 0,4 -4,7 0,8 5,9 0,2 0,6 5,1 70,7 19,2 8,5 43,1
1995 0,8 -4,6 2,3 7,2 2,0 -0,2 5,5 74,6 20,3 7,8 46,5
1996 1,4 -3,5 -0,2 3,9 0,3 0,0 3,6 76,0 19,9 7,6 48,5
1997 2,6 -1,9 -0,3 2,2 0,0 -1,0 3,2 75,3 19,1 6,3 49,9

BE
1

DE
2

ES
3

FR
4

IE
5

IT
6

LU
7

NL
8

AT
9

PT
10

F1
11

3. Euroområdets länder - underskott (-) / överskott (+)

1990 -5,5 -2,1 -4,3 -1,6 -2,3 -11,1 5,0 -5,1 -2,4 -5,1 5,4
1991 -6,3 -3,1 -4,5 -2,1 -2,3 -10,1 1,9 -2,9 -3,0 -6,0 -1,5
1992 -6,9 -2,6 -4,1 -3,9 -2,5 -9,6 0,8 -3,9 -2,0 -3,0 -5,9
1993 -7,1 -3,2 -7,0 -5,8 -2,4 -9,5 1,7 -3,2 -4,2 -6,1 -8,0
1994 -4,9 -2,4 -6,3 -5,8 -1,7 -9,2 2,8 -3,8 -5,0 -6,0 -6,4
1995 -3,9 -3,3 -7,3 -4,9 -2,2 -7,7 1,9 -4,0 -5,1 -5,7 -4,7
1996 -3,2 -3,4 -4,7 -4,1 -0,4 -6,7 2,9 -2,0 -3,7 -3,3 -3,5
1997 -2,0 -2,7 -2,6 -3,0 0,9 -2,7 3,0 -0,9 -1,9 -2,5 -1,1

BE
12

DE
13

ES
14

FR
15

IE
16

IT
17

LU
18

NL
19

AT
20

PT
21

F1
22

4. Euroområdets länder - nominell konsoliderad bruttoskuld

1990 125,7 43,8 44,8 35,5 96,0 98,0 4,7 79,1 57,9 65,3 14,5
1991 127,5 41,5 45,5 35,8 95,3 101,5 4,2 78,9 58,1 67,3 23,0
1992 129,0 44,1 48,0 39,8 92,3 108,7 5,1 79,9 58,0 60,1 41,5
1993 135,2 48,0 60,0 45,3 96,3 119,1 6,1 81,1 62,7 63,1 58,0
1994 133,2 50,2 62,6 48,5 88,2 124,9 5,7 77,9 65,4 63,8 59,6
1995 131,0 58,3 65,6 52,7 80,9 124,2 5,9 79,2 69,2 65,9 58,1
1996 126,8 60,8 70,2 55,7 71,4 124,0 6,6 77,1 69,6 64,9 57,8
1997 121,9 61,5 68,9 58,1 63,4 121,6 6,7 71,4 64,3 61,5 55,1
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Diagram 7.2
Offentliga sektorns underskott1)

Källor: Kommissionen, (DGII och Eurostat) för medlemsländernas uppgifter; ECB för euroområdet.
1) Euroområdet exkl. Luxemburg.

Diagram 7.3
Den offentliga sektorns skuld och löpande utgifter1)
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9 Euroområdets handel med varor

Tabell 9.1
Export
(Miljarder ecu; f.o.b.)

Källa: Eurostat; fördelningen på varor är i enlighet med SITC Rev.3.

Totalt

1

Livsmedel,
drycker,

och tobak
2

Råvaror

3

Energi

4

Kemiska
produkter

5

Övriga
industrivaror

6

Maskiner,
transport-
utrustning

7

Övrigt

8

1995 622,45 46,79 14,53 11,14 79,50 182,75 271,31 16,44
1996 669,70 48,65 13,71 12,97 85,09 194,25 293,46 21,58
1997 761,81 52,57 16,22 14,35 98,75 215,77 341,60 22,55

1996 1 kv 158,77 11,48 3,43 3,08 20,46 46,11 68,71 5,51
2 kv 166,17 11,94 3,43 3,24 21,26 47,73 73,38 5,19
3 kv 162,60 11,92 3,25 3,15 21,69 48,39 69,34 4,86
4 kv 182,16 13,31 3,60 3,50 21,67 52,03 82,02 6,02

1997 1 kv 170,21 11,93 3,80 3,63 22,53 48,56 74,38 5,39
2 kv 191,59 13,28 4,07 3,61 25,09 53,72 86,06 5,76
3 kv 193,50 12,99 4,14 3,42 25,60 55,54 86,29 5,51
4 kv 206,52 14,37 4,21 3,70 25,54 57,95 94,87 5,88

1998 1 kv 193,95 13,14 4,13 3,40 26,54 54,32 87,45 4,99
2 kv 203,86 13,94 3,89 3,31 26,94 56,03 94,71 5,04
3 kv 194,34 12,71 3,87 2,90 25,76 54,50 90,06 4,54

1997 okt 73,17 5,24 1,54 1,27 9,27 21,22 32,65 2,00
nov 66,31 4,63 1,34 1,18 8,20 18,71 30,33 1,92
dec 67,03 4,51 1,33 1,25 8,07 18,02 31,89 1,96

1998 jan 58,41 4,04 1,25 1,17 8,37 16,17 25,80 1,60
feb 63,64 4,30 1,37 1,01 8,59 17,99 28,76 1,62
mars 71,90 4,79 1,51 1,21 9,58 20,16 32,89 1,77
april 67,94 4,69 1,31 1,11 9,16 18,84 31,00 1,83
maj 65,87 4,55 1,27 1,07 8,69 18,09 30,56 1,64
juni 70,05 4,70 1,32 1,12 9,09 19,10 33,16 1,56
juli 72,57 4,50 1,33 1,06 9,26 20,91 33,94 1,57
aug 56,17 3,96 1,24 0,92 7,74 15,46 25,46 1,39
sep 65,60 4,25 1,30 0,92 8,75 18,14 30,66 1,57
okt 68,66 4,29 1,28 0,96 8,27 18,92 31,56 3,39
nov 66,02 . . . . . . .

Procentuell förändring från motsvarande period året innan.
okt 1998 -6,2 -18,1 -16,9 -24,4 -10,8 -10,8 -3,3 69,5

Upplupet
jan-okt 1998 5,1 1,5 -2,8 -11,6 6,1 2,6 8,7 -3,9
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Tabell 9.2

Import
(Miljarder ecu; c.i.f)

Totalt

1

Livsmedel,
drycker,

och tobak
2

Råvaror

3

Energi

4

Kemiska
produkter

5

Övriga
industrivaror

6

Maskiner,
transport-
utrustning

7

Övrigt

8

Källa: Eurostat; fördelningen på varor är i enlighet med SITC Rev.3.

1995 562,73 46,03 39,81 62,09 52,12 163,71 177,36 21,60
1996 593,92 46,68 36,45 73,85 53,75 166,12 191,34 25,73
1997 672,47 49,42 41,19 80,91 61,59 187,01 226,90 25,44

1996 1 kv 147,69 11,72 9,70 16,35 13,60 42,71 47,81 5,80
2 kv 147,38 11,64 9,42 17,53 13,75 40,22 48,69 6,13
3 kv 140,94 11,18 8,29 17,81 12,69 41,75 43,51 5,70
4 kv 157,91 12,13 9,05 22,16 13,71 41,44 51,32 8,10

1997 1 kv 158,08 11,29 9,59 20,88 14,51 44,31 51,23 6,27
2 kv 167,56 12,57 11,01 18,62 15,92 46,27 56,98 6,18
3 kv 166,60 12,14 10,01 19,98 15,13 48,62 55,27 5,46
4 kv 180,23 13,43 10,59 21,42 16,03 47,81 63,42 7,53

1998 1 kv 180,52 12,64 10,84 17,49 17,59 51,21 64,56 6,18
2 kv 178,70 12,55 11,12 15,88 17,21 50,05 65,81 6,08
3 kv 169,09 12,16 9,64 14,59 16,21 49,93 61,34 5,23

1997 okt 63,51 4,81 3,68 7,53 5,79 17,33 21,91 2,47
nov 57,99 4,21 3,47 6,84 5,19 15,30 20,65 2,32
dec 58,74 4,41 3,43 7,06 5,06 15,18 20,86 2,74

1998 jan 57,90 4,12 3,51 6,16 5,60 16,41 20,11 2,00
feb 58,22 3,95 3,53 5,74 5,53 16,58 20,69 2,20
mars 64,40 4,57 3,80 5,60 6,47 18,22 23,75 1,99
april 59,97 4,33 3,66 5,42 5,74 16,62 22,25 1,96
maj 57,09 4,03 3,55 5,53 5,56 15,75 20,89 1,78
juni 61,63 4,19 3,91 4,93 5,91 17,67 22,67 2,34
juli 58,94 4,30 3,57 4,90 5,87 17,66 20,79 1,85
aug 49,74 3,68 2,79 4,70 4,66 14,73 17,67 1,52
sep 60,41 4,18 3,28 5,00 5,68 17,54 22,88 1,86
okt 61,43 4,06 3,26 4,94 5,48 16,54 23,58 3,56
nov 59,53 . . . . . . .

Procentuell förändring från motsvarande period året innan.
okt 1998 -3,3 -15,6 -11,4 -34,4 -5,4 -4,6 7,6 44,1

Upplupet
jan-okt 1998 6,1 1,4 1,7 -21,0 10,0 7,1 16,1 3,3
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Tabell 9.3

Handelsbalans
(Miljarder ecu; export (f.o.b) - import (c.i.f.))

Totalt

1

Livsmedel,
drycker,

och tobak
2

Råvaror

3

Energi

4

Kemiska
produkter

5

Övriga
industrivaror

6

Maskiner,
transport-
utrustning

7

Övrigt

8

Källa: Eurostat; fördelningen på varor är i enlighet med SITC Rev.3.

1995 59,73 0,76 -25,29 -50,96 27,37 19,04 93,95 -5,16
1996 75,78 1,97 -22,74 -60,88 31,33 28,13 102,12 -4,15
1997 89,34 3,15 -24,97 -66,56 37,16 28,76 114,70 -2,89

1996 1 kv 11,08 -0,25 -6,26 -13,27 6,86 3,40 20,89 -0,29
2 kv 18,80 0,30 -5,99 -14,29 7,51 7,51 24,69 -0,94
3 kv 21,65 0,74 -5,04 -14,67 9,00 6,63 25,83 -0,84
4 kv 24,25 1,18 -5,45 -18,66 7,96 10,59 30,70 -2,08

1997 1 kv 12,13 0,63 -5,79 -17,26 8,02 4,25 23,15 -0,87
2 kv 24,03 0,72 -6,94 -15,01 9,16 7,45 29,07 -0,42
3 kv 26,90 0,86 -5,87 -16,57 10,48 6,93 31,03 0,05
4 kv 26,29 0,94 -6,38 -17,72 9,50 10,14 31,45 -1,65

1998 1 kv 13,44 0,49 -6,71 -14,10 8,95 3,11 22,89 -1,20
2 kv 25,16 1,39 -7,23 -12,57 9,73 5,98 28,90 -1,04
3 kv 25,25 0,55 -5,77 -11,70 9,55 4,58 28,72 -0,69

1997 okt 9,67 0,43 -2,14 -6,26 3,48 3,89 10,74 -0,47
nov 8,33 0,42 -2,13 -5,65 3,01 3,41 9,68 -0,41
dec 8,29 0,10 -2,11 -5,81 3,02 2,83 11,03 -0,78

1998 jan 0,51 -0,08 -2,25 -4,99 2,77 -0,24 5,69 -0,39
feb 5,42 0,35 -2,17 -4,73 3,07 1,41 8,07 -0,58
mars 7,51 0,22 -2,29 -4,38 3,11 1,94 9,13 -0,22
april 7,97 0,36 -2,35 -4,31 3,42 2,22 8,75 -0,12
maj 8,78 0,52 -2,28 -4,45 3,13 2,34 9,66 -0,14
juni 8,42 0,51 -2,59 -3,81 3,18 1,43 10,48 -0,78
juli 13,63 0,20 -2,23 -3,85 3,40 3,25 13,14 -0,28
aug 6,44 0,28 -1,55 -3,77 3,09 0,73 7,79 -0,12
sep 5,19 0,07 -1,98 -4,08 3,07 0,60 7,78 -0,28
oct 7,24 0,23 -1,99 -3,98 2,80 2,37 7,98 -0,17
nov 6,49 . . . . . . .

Procentuell förändring från motsvarande period året innan
okt 1998 -2,4 -0,2 0,2 2,3 -0,7 -1,5 -2,8 0,3

Upplupet
jan-okt 1998 -1,6 0,0 -0,9 12,7 -0,1 -6,5 -5,5 -1,4
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10   Växelkurser

Tabell 10
Växelkurser 1)

(Periodgenomsnitt; enheter i nationell valuta per ecu (bilateralt); index 1990=100  (effektivt))

Källa: ECB
1) T.o.m. december 1998, kurser gentemot ecu; fr.o.m. januari 1999, kurser gentemot euro.
2) Förändring av den senaste månatliga rapporten observationen i procent från föregående månad och (endast för de effektiva växelkurserna) från

samma månad föregående år. En positiv förändring anger en appreciering av ecun.
3) Beräkningar av BIS. T.o.m. december 1998 är baserade på vägda genomsnitt av euroländernas effektiva växelkurs; fr.o.m. januari 1999 är de

baserade på vägda genomsnitt av bilaterala växelkurser gentemot euro (de ursprungliga BIS-sifforna har omräknats till index 1990=100).
Vikterna baseras på 1990 års industrivaruhandel med de handelspartners vilkas valutor redovisas i tabellen och fångar in effekterna på tredje
marknaden. De reala växelkurserna har beräknats med användning av nationella KPI. I avsaknad av KPI har skattningar använts.

Effektiv växelkurs för
euroområdet3)

Bilaterala växelkurser gentemot ecu eller euro

US
dollar

1

Japanska
yen

2

Schweizer
francs

3

Brittiska
pund

4

Svenska
kronor

5

Danska
kronor

6

Grekiska
drakmer

7

Norska
kronor

8

Kanadensiska
dollar

9

Bilaterala växelkurser gentemot ecu eller euro

Australiska
dollar

10

New Zealand
dollar

11

Hong Kong
dollar

12

Koreanska
won

13

Singapore
dollar

14

Taiwan
dollar

15

Mexikanska
pesos

16

Nominell

17

Real

18

1995 1,308 123,0 1,546 0,829 9,33 7,33 303,0 8,29 1,795
1996 1,270 138,1 1,568 0,814 8,51 7,36 305,5 8,20 1,731
1997 1,134 137,1 1,644 0,692 8,65 7,48 309,3 8,02 1,569
1998 1,121 146,4 1,622 0,676 8,92 7,50 330,7 8,47 1,665
1997 4 kv 1,123 140,5 1,610 0,677 8,58 7,51 310,2 8,01 1,581
1998 1 kv 1,087 139,2 1,604 0,660 8,71 7,53 319,1 8,20 1,554

2 kv 1,100 149,5 1,643 0,665 8,60 7,52 339,9 8,28 1,592
3 kv 1,118 156,3 1,642 0,676 8,95 7,50 332,7 8,54 1,690
4 kv 1,177 140,6 1,600 0,702 9,38 7,44 331,5 8,82 1,814

1998 feb 1,088 136,8 1,593 0,664 8,80 7,53 312,4 8,23 1,561
mars 1,084 139,9 1,614 0,653 8,64 7,55 331,6 8,22 1,536
april 1,091 144,1 1,643 0,653 8,53 7,55 345,0 8,22 1,560
maj 1,109 149,7 1,639 0,677 8,54 7,50 340,3 8,26 1,603
juni 1,101 154,4 1,645 0,667 8,71 7,52 334,8 8,34 1,613
juli 1,098 154,3 1,661 0,668 8,77 7,52 328,7 8,37 1,630
aug 1,102 159,4 1,646 0,675 8,96 7,50 331,6 8,51 1,688
sep 1,154 155,3 1,617 0,687 9,12 7,48 337,9 8,74 1,756
okt 1,194 144,2 1,596 0,705 9,37 7,44 336,5 8,88 1,842
nov 1,164 140,1 1,612 0,701 9,31 7,44 329,1 8,68 1,793
dec 1,172 137,4 1,594 0,702 9,45 7,45 328,8 8,91 1,807

1999 jan 1,161 131,3 1,605 0,703 9,08 7,44 323,6 8,65 1,765
feb 1,121 130,8 1,598 0,689 8,88 7,44 322,0 8,65 1,679

 % förä. jmf. föreg. mån. 2) -3,4% -0,4% -0,5% -2,0% -2,2% -0,1% -0,5% 0,0% -4,9%

1995 1,765 1,993 10,01 999,7 1,833 34,28 8,35 97,8 98,9
1996 1,623 1,847 9,68 1007,9 1,765 34,39 9,52 98,3 99,3
1997 1,528 1,715 8,75 1073,2 1,678 32,50 8,95 90,4 90,8
1998 1,787 2,097 8,69 1568,9 1,876 37,64 10,30 92,3 92,2
1997 4 kv 1,621 1,820 8,69 1291,1 1,795 35,15 9,07 90,4 90,5
1998 1 kv 1,630 1,879 8,42 1745,8 1,817 36,07 9,17 89,6 89,7

2 kv 1,754 2,063 8,53 1537,0 1,810 37,09 9,55 91,3 91,3
3 kv 1,867 2,199 8,67 1486,8 1,935 38,71 10,62 93,5 93,6
4 kv 1,887 2,236 9,16 1516,6 1,942 38,64 11,84 94,6 94,3

1998 feb 1,615 1,867 8,43 1773,8 1,798 35,89 9,26 89,5 89,7
mars 1,619 1,892 8,41 1615,8 1,757 35,30 9,30 88,9 89,0
april 1,673 1,971 8,47 1520,2 1,749 36,07 9,29 89,6 89,5
maj 1,762 2,062 8,60 1552,4 1,817 37,13 9,53 92,2 92,1
juni 1,824 2,151 8,53 1539,8 1,866 38,06 9,83 92,2 92,2
juli 1,776 2,116 8,51 1423,6 1,878 37,79 9,78 92,0 92,2
aug 1,868 2,196 8,55 1450,4 1,939 38,33 10,34 93,3 93,5
sep 1,962 2,289 8,97 1592,4 1,994 40,10 11,83 95,2 95,1
okt 1,932 2,284 9,31 1615,7 1,969 39,81 12,21 95,8 95,5
nov 1,834 2,180 9,05 1511,9 1,913 38,08 11,64 94,1 93,8
dec 1,893 2,241 9,11 1426,3 1,941 38,02 11,65 94,0 93,6

1999 jan 1,839 2,159 8,99 1362,5 1,950 37,43 11,83 92,7 92,2
feb 1,751 2,062 8,68 1330,2 1,905 36,41 11,21 90,9 90,5

% förä. jmf.2) föreg. mån. -4,7% -4,5% -3,4% -2,4% -2,3% -2,7% -5,2% -1,9% -1,9%
            föreg. år 1,5% 0,9%
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11   Ekonomisk och finansiell utveckling i
  övriga EU-länder

Tabell 11
Den ekonomiska och finansiella utvecklingen
(Årlig procentuell förändring om ej annat anges)

Källor: Eurostat (kolumn 1, 8 och 10 (utom Grekland)); kommissionen DGII och Eurostat (kolumn 2 och 3); Reuters (kolumn 12); nationella data (kolumn 4, 5, 6, 7, 9, 10  (Grekland och 11).

1) Genomsnitt för perioden.
2) För mer information, se tabell 10.
3) BPM4; BPM5 för Sverige

4) Hela ekonomin; data för Storbritannien exkl.
arbetsgivaravgifter till socialförsäkringar.

5) Industrin, korrigerat för antalet arbetsdagar.

6) M3; M4 för Storbritannien.
7) Genomsnitt av värden vid månadens slut
8) Räntor vid periodens slut t.o.m. december

1998; därefter periodgenomsnitt.

HIKP

1

Off.
sektorns

under-
skott (-)/

över-
skott (+),

% av BNP
2

Offentlig
brutto-
skuld,

% av BNP

3

Lång
statsobl.
ränta1)%

4

Växel-
kurs2)

nationell
valuta per

ecu
eller
euro

5

Bytes-
och ny

kapital-
balans3),

%av BNP

6

Enhets
arbets-
krafts-

kostnader4)

7

Real
BNP

8

Industri-
prod,

index5)

9

Stand.
arbets-

löshet,%
av arb.

kraft,
(s.r.)

10

Penning-
mängd,

bred
def6)7)

11

3-mån
ränta8)

12
Danmark

1995 - -2,4 73,1 8,27 7,33 1,1 1,7 3,0 4,4 7,2 -2,0 4,60
1996 2,1 -0,7 68,4 7,19 7,36 1,7 1,0 3,3 1,4 6,8 7,2 3,56
1997 1,9 0,5 64,1 6,26 7,48 0,9 2,8 3,1 4,6 5,6 4,7 3,83
1998 1,3 . . 4,94 7,50 . . . 1,6 5,1 4,6 4,00
1997 4 kv 1,6 - - 5,96 7,51 -1,3 3,1 3,3 7,4 5,4 3,9 3,83
1998 1 kv 1,6 - - 5,30 7,53 -0,7 2,2 4,0 6,1 5,5 3,0 3,75

2 kv 1,4 - - 5,12 7,52 . 2,0 1,1 -0,8 5,2 5,1 4,00
3 kv 1,2 - - 4,82 7,50 . 3,5 3,4 2,7 5,1 6,6 4,62
4 kv 1,1 - - 4,51 7,44 . . . -1,3 4,7 3,8 4,00

1998 aug 1,1 - - 4,81 7,50 - - - 4,9 5,1 6,2 4,25
sep 1,1 - - 4,74 7,48 - - - 0,0 4,9 8,4 4,62
okt 1,1 - - 4,67 7,44 - - - 1,6 4,8 4,0 4,43
nov 1,1 - - 4,59 7,44 - - - 0,0 4,6 4,1 4,12
dec 1,1 - - 4,27 7,45 - - - -5,5 4,6 3,3 4,00

1999 jan 1,2 - - 4,03 7,44 - - - . . . 3,78
feb . - - 4,19 7,44 - - - . . . 3,60

Grekland
1995 - -10,6 110,1 - 303,0 -2,5 11,6 2,1 2,1 7,1 6,4 14,70
1996 7,9 -7,5 112,2 - 305,5 -3,7 10,6 2,4 0,6 7,5 9,8 12,20
1997 5,4 -4,0 109,5 9,92 309,3 . 7,1 3,2 1,0 7,9 14,5 12,50
1998 4,5 . . 8,48 330,7 . . . . . 3,8 11,40
1997 4 kv 4,7 - - 10,18 310,2 . . . 2,8 7,9 13,6 12,50
1998 1 kv 4,2 - - 10,45 319,1 . . . 2,9 8,1 4,6 10,85

2 kv 5,0 - - 7,90 339,9 . . . 6,0 10,3 3,4 12,20
3 kv 4,8 - - 7,83 332,7 . . . 3,1 11,7 1,8 12,25
4 kv 4,0 - - 7,76 331,5 . . . . . 5,6 11,40

1998 aug 4,7 - - 7,56 331,6 - - - 3,2 12,1 2,0 14,00
sep 5,0 - - 8,25 337,9 - - - -1,4 11,9 1,1 12,25
okt 4,5 - - 8,45 336,5 - - - 0,4 10,4 2,4 11,70
nov 3,9 - - 7,65 329,1 - - - 3,5 . 5,4 11,45
dec 3,7 - - 7,17 328,8 - - - . . 8,7 11,40

1999 jan 3,5 - - 6,32 323,6 - - - . . 14,6 11,40
feb . - - 5,96 322,0 - - - . . . 10,41

Sverige
1995 - -7,0 78,0 10,24 9,33 . . 3,9 12,6 8,8 -1,3 8,37
1996 0,8 -3,5 77,2 8,02 8,51 . . 1,3 3,1 9,6 10,0 3,93
1997 1,8 -0,8 76,9 6,62 8,65 2,9 . 1,8 8,1 9,9 4,2 4,68
1998 1,0 . . 4,99 8,92 . . . . 8,2 3,5 3,42
1997 4 kv 2,7 - - 6,18 8,58 2,2 . 3,3 9,1 9,1 2,0 4,68
1998 1 kv 1,9 - - 5,51 8,71 3,0 . 2,9 4,2 8,7 2,0 4,50

2 kv 1,4 - - 5,13 8,60 1,1 . 2,3 6,6 8,6 2,6 4,12
3 kv 0,6 - - 4,82 8,95 2,5 . 3,5 4,3 8,1 4,7 4,12
4 kv 0,1 - - 4,50 9,38 . . . . 7,5 4,5 3,42

1998 aug 0,6 - - 4,80 8,96 - - - 6,3 8,1 3,9 4,19
sep -0,1 - - 4,79 9,12 - - - 0,8 7,6 4,8 4,12
okt 0,1 - - 4,72 9,37 - - - 4,4 7,5 5,9 3,93
nov 0,1 - - 4,55 9,31 - - - 1,8 7,6 5,6 3,50
dec 0,0 - - 4,22 9,45 - - - . 7,5 2,1 3,42

1999 jan 0,0 - - 4,02 9,08 - - - . 7,6 . 3,36
feb . - - 4,18 8,88 - - - . . . 3,30

Storbritannien
1995 - -5,5 53,9 8,32 0,829 -0,5 1,7 2,8 1,5 8,7 7,2 6,56
1996 2,5 -4,7 54,7 7,94 0,814 -0,2 2,0 2,6 0,4 8,2 9,9 6,56
1997 1,8 -2,1 53,5 7,13 0,692 0,6 3,3 3,5 1,0 7,0 11,2 7,48
1998 1,5 . . 5,60 0,676 . . 2,3 . 6,3 9,6 6,12
1997 4 kv 1,9 - - 6,57 0,677 0,0 3,5 4,0 0,5 6,6 11,2 7,48
1998 1 kv 1,5 - - 6,10 0,660 -1,6 3,1 3,2 0,1 6,5 10,5 7,47

2 kv 1,8 - - 5,89 0,665 . . 2,7 0,9 6,3 9,9 7,59
3 kv 1,4 - - 5,57 0,676 . . 2,0 0,4 6,3 9,6 7,27
4 kv 1,4 - - 4,82 0,702 . . 1,3 . 6,2 8,6 6,12

1998 aug 1,3 - - 5,63 0,675 - - - 0,5 6,3 9,0 7,50
sep 1,5 - - 5,16 0,687 - - - 0,4 6,3 9,3 7,27
okt 1,3 - - 4,99 0,705 - - - -0,5 6,2 9,3 7,12
nov 1,4 - - 4,93 0,701 - - - -0,2 6,2 8,4 6,62
dec 1,5 - - 4,54 0,702 - - - . . 8,1 6,12

1999 jan 1,6 - - 4,20 0,703 - - - . . . 5,82
feb . - - 4,37 0,689 - - - . . . 5,51
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12   Ekonomisk och finansiell utveckling
  utanför EU

Tabell 12.1
Den ekonomiska och finansiella utvecklingen
(Årlig procentuell förändring om ej annat anges)

Offentlig
brutto-

skuld5) %
av

BNP
11

Konsument-
prisindex

1

Enhets-
arbets-
krafts-

kostnad1)

2

Industri-
prod.,

index1)

4

Stand.
arbetslös-
het, % av
arb.kraft

(säsongkorr)
5

Real BNP

3

M22)

6

3-mån.
interbank

inlånings-
ränta3)

per år %
7

10-årig
statsobl.

ränta3),
per år  %

8

Växelkurs4)

nationell
valuta per

ecu el.
euro

9

Budget-
undersk.
(-) över-
skott(+),

% av BNP
10

Förenta Staterna
1995 2,8 -1,6 2,3 5,4 5,6 2,1 5,44 6,69 1,308 -2,3 60,8
1996 2,9 -2,3 3,4 4,8 5,4 4,8 5,43 6,54 1,270 -1,2 59,9
1997 2,3 0,0 3,9 6,7 4,9 5,0 5,62 6,45 1,134 0,1 57,8
1998 1,6 0,7 3,9 4,1 4,5 7,5 5,00 5,33 1,121 . .
1997 4 kv 1,9 0,7 3,8 7,3 4,7 5,7 5,62 5,99 1,123 - 57,8
1998 1 kv 1,5 1,1 4,2 6,0 4,6 6,6 5,59 5,67 1,087 - 57,7

2 kv 1,6 1,0 3,6 5,0 4,4 7,2 5,59 5,67 1,100 - 56,1
3 kv 1,6 1,4 3,5 3,2 4,5 7,4 5,20 5,27 1,118 - 55,2
4 kv 1,5 -0,8 4,1 2,5 4,4 8,7 5,00 4,72 1,177 - .

1998 aug 1,6 - - 3,7 4,5 7,1 5,50 5,41 1,102 - -
sep 1,5 - - 2,9 4,5 7,8 5,20 4,87 1,154 - -
okt 1,5 - - 3,0 4,5 8,4 5,12 4,58 1,194 - -
nov 1,5 - - 2,3 4,4 8,7 5,12 4,89 1,164 - -
dec 1,6 - - 2,2 4,3 9,0 5,00 4,69 1,172 - -

1999 jan 1,7 - - 2,2 4,3 9,0 4,99 4,78 1,161 - -
feb . - - . . . 5,00 4,99 1,121 - -

Japan
1995 -0,1 -2,5 1,5 3,4 3,1 3,0 0,50 3,32 123,0 -3,6 .
1996 0,1 -1,7 5,1 2,3 3,4 3,3 0,31 3,03 138,1 -4,3 .
1997 1,7 -1,8 1,4 3,6 3,4 3,1 0,36 2,15 137,1 -3,3 .
1998 0,6 . . -6,9 4,1 4,0 0,18 1,30 146,4 . .
1997 4 kv 2,1 1,8 -0,9 -0,7 3,5 3,3 0,36 1,68 140,5 - -
1998 1 kv 2,0 3,7 -3,5 -4,0 3,6 4,7 0,50 1,65 139,2 - -

2 kv 0,3 7,1 -1,7 -8,5 4,2 3,7 0,43 1,36 149,5 - -
3 kv -0,2 . -3,6 -8,6 4,3 3,7 0,12 1,14 156,3 - -
4 kv 0,5 . . -6,7 4,3 4,0 0,18 1,04 140,6 - -

1998 aug -0,3 8,3 - -9,1 4,3 3,8 0,37 1,17 159,4 - -
sep -0,2 . - -7,6 4,3 3,8 0,12 0,88 155,3 - -
okt 0,2 . - -7,9 4,3 3,9 0,68 0,82 144,2 - -
nov 0,8 . - -5,6 4,4 4,3 0,68 0,89 140,1 - -
dec 0,6 . - -6,4 4,3 3,9 0,18 1,39 137,4 - -

1999 jan 0,2 . - -7,5 . 3,6 0,35 2,07 131,3 - -
feb . . - . . . 0,38 2,09 130,8 - -

Källor: Nationella data (kolumn 1, 2 (Förenta staterna), 3, 4, 6, 8 (t.o.m. december 1998), 9 och 11); OECD (kolumn 2 (Japan)); Eurostat (kolumn 5)
och data till diagrammet över euroområdet); Reuters (kolumn 7 och 8( fr.o.m. januari 1999)); kommissionen DGII (kolumn10).

1) Tillverkningsindustrin.
2) Periodgenomsnitt, M2 samt bankcertifikat för Japan
3) För mer information, se tabell 2.5 och tabell 2.6.

4) För mer information, se tabell 10.
5) Offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld (slutet av perioden).

Konsumentprisindex
(Årlig procentuell förändring; månadsdata)

Real bruttonationalprodukt
(Årlig procentuell förändring; kvartalsdata)
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Tabell 12.2
Sparande, investeringar och finansiering
(Procent av BNP)

Hushållens investeringar och finansiering19

Källor: ECB, Federal Reserve Bank, Bank of Japan och Economic Planning Agency.
1) Hushåll inkl. icke vinstdrivande institutioner som betjänar hushåll. För Japan ingår sparande i sådana institutioner i icke-finansiella företags

sparande.

Icke-finansiella bolags investeringar och finansieringNat. sparande o. invest.

Brutto-
sparande

1

Brutto-
investe-

ringar

2

Netto-
utlåning-
till andra

länder

3

Brutto-
investe-

ringar

4

Brutto-
invest.

anläggn.
tillgångar

5

Netto-
förvärv

av finans-
iella till-

gångar

6

Brutto-
sparande

7

Netto
ökning

av
skulder

8

Värde-
papper

och
aktier

9

Kapital
utgifter

10

Netto-
förvärv

av finans-
iella till-

gångar

11

Brutto
sparande

12

Netto-
ökning

av
skulder

13

Förenta Staterna
1995 16,3 17,4 -1,4 7,8 7,2 6,0 8,3 5,4 2,5 12,2 6,7 13,4 4,9
1996 16,6 17,8 -1,6 7,8 7,5 5,2 8,2 4,8 1,4 12,4 5,7 13,3 5,1
1997 17,3 18,4 -1,7 8,4 7,6 4,2 8,2 4,4 1,9 12,3 4,8 12,7 4,9
1997 1 kv 17,0 18,1 -1,6 8,2 7,4 6,1 8,1 5,9 1,5 12,4 3,0 12,7 4,5

2 kv 17,6 18,5 -1,5 8,8 7,5 2,4 8,3 2,9 1,4 12,2 5,7 13,2 4,7
3 kv 17,5 18,4 -1,7 8,3 7,7 4,8 8,4 5,2 2,0 12,3 5,7 12,8 5,4
4 kv 17,3 18,5 -2,0 8,4 7,7 3,7 8,1 3,6 2,5 12,3 4,8 12,1 4,9

1998 1 kv 17,7 19,1 -2,1 8,9 7,9 5,9 8,2 7,2 2,3 12,5 4,3 11,5 5,6
2 kv 17,2 18,7 -2,5 8,4 8,0 4,4 8,1 5,1 2,7 12,8 6,5 11,5 5,6
3 kv 17,2 18,8 -2,7 8,6 7,9 4,1 8,1 4,8 2,1 12,8 3,8 11,0 5,5

Japan
1995 30,8 28,6 2,1 14,9 14,9 3,1 13,5 2,3 0,5 5,3 10,3 13,1 1,9
1996 31,5 30,0 1,4 14,6 15,3 1,7 15,2 0,3 1,0 6,7 6,4 12,7 1,1
1997 30,9 28,7 2,2 15,5 16,1 3,3 15,2 1,2 0,1 5,6 7,1 12,3 0,7
1997 1 kv 33,4 29,4 1,5 . . 0,6 . -8,1 -1,0 . -3,3 . -0,9

2 kv 31,2 26,6 2,3 . . 2,6 . -1,9 1,4 . 10,7 . 0,7
3 kv 30,2 30,0 2,2 . . 3,0 . 3,1 0,4 . -0,3 . 1,5
4 kv 29,0 29,3 2,6 . . 6,6 . 10,7 -0,3 . 19,8 . 1,5

1998 1 kv 33,2 27,9 2,4 . . 0,6 . -15,3 -2,6 . -5,4 . -2,3
2 kv . 24,1 . . . -0,6 . 1,3 2,2 . 12,2 . 0,0
3 kv . 26,7 . . . 4,9 . -2,3 0,6 . -2,6 . 0,6

 

Hushållens nettoutlåning1)

(Procent av BNP)

Icke-finansiella bolags nettoutlåning
(Procent av BNP)
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Allmänna upplysningar

Basen för den statistik som sammanställs och
publiceras av Europeiska Centralbanken (ECB)
fastställdes i juli 1996 av Europeiska monetära in-
stitutet (EMI och de nationella centralbankerna
(NCB) i dokumentet ”Statistical requirements for
Stage Three of Monetary Union (Implementation
Package)”. Dokumentet tillställdes bankföreningar
och andra som berörs av de statistiska förbere-
delserna för etapp tre. Genomförandepaketet
täcker finansiell statistik, betalningsbalansstatistik,
statistik över finansiell utlandsställning, finans-
räkenskaper, pris- och kostnadsstatistik samt öv-
rig ekonomisk statistik1.

Denna statistik inriktas på euroområdet som
helhet. Mer detaljerade uppgifter och längre tids-
serier, med ytterligare förklaringar, kommer att
finnas tillgänliga på ECB:s hemsida (http://
www.ecb.int), och nya och tillkommande uppgif-
ter kommer att återges i ECB:s månadsrapport
när de blir tillgängliga.

Eftersom sammansättningen av ecun inte sam-
manfaller med valutorna för de EU-länder som
inför den gemensamma valutan, påverkas belopp
före 1999 som räknats om från de deltagande
valutorna till ecu med hjälp av löpande
växelkurser mot ecun av marknadsutvecklingen
för valutorna i de medlemsländer som inte in-
fört euron. För att undgå denna effekt i den mo-
netära statistiken uttrycks uppgifterna före 1999
i Tabell 2.1-2.4 i enheter som omräknats från na-
tionella valutor med hjälp av de oåterkalleliga
växelkurser som tillkännagavs 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. kon-
solidering mellan länder) har skett i förekom-
mande fall.

Brytningstidpunkten för den statistik som med-
tas i detta nummer av månadsrapporten var den
4 mars1999. De senaste uppgifterna är ofta pre-
liminära och kan komma att revideras.

Penningpolitik och finansiell statistik

I Tabell 1.1-1.5 visas Eurosystemets konsolide-
rade finansiella ställning, uppgifter om Eurosys-
temets transaktioner, och statistik avseende
kassakrav och banksystemets likviditetsställning.
Monetära uppgifter för Monetära finansiella in-
stitutioner (MFI), inkl. Eurosystemet, visas i Ta-
bell 2.1-2.3. I Tabell 2.3 anges konsoliderade upp-
gifter; balanser mellan monetära finansiella insti-
tut i euroområdet ingår inte men skillnader mel-
lan summan av registrerade sådana fordringar och
skulder framgår av kolumn 13. I Tabell 2.4 åter-
ges de monetära aggregat som kan härledas ur
den konsoliderade balansräkningen för MFI. Mera
fullständiga kvartalsuppgifter för MFI:s balansräk-
ning och för den monetära statistiken förbereds
för april-numret. En fullständig förteckning över
MFI publiceras på ECB:s hemsida. Detaljer i defi-
nitionen av denna sektor 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) förklarar
den praxis som NCB rekommenderar. Sedan den
1 januari 1999 insamlas och sammanställs de sta-
tistiska uppgifterna med stöd av ECB-för-
ordningen angående MFI-sektorns konsoliderade
balansräkning (ECB/1998/16).

Statistik för räntor på penningmarknaden och
för långfristiga statsobligationer samt för
aktiemarknadsindexar (Tabell 2.5-2.7) framställs
av ECB ur uppgifter från nyhetsbyråer. Detaljer
beträffande statistik över bankernas räntesatser
(Tabell 2.8) ges i fotnoten nederst på den sidan.

Statistik för värdepappersemissioner och inlö-
sen av värdepapper (Tabell 3) förväntas bli till-
gänglig 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 statistikmyndig-

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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heter. Resultat för euroområdet tas fram genom
att aggregera uppgifter för enskilda länder. Upp-
gifterna är så långt möjligt harmoniserade och
jämförbara. Tillgången på jämförbara uppgifter
är i allmänhet bättre för senare än för tidigare
perioder. Säsongrensade uppgifter produceras
av Eurostat eller nationella källor.
Det harmoniserade konsumentprisindexet
(HIKP) för euroområdet (Tabell 4.1) finns till-
gängligt från 1995 och framåt. Det baseras på
nationella HIKP som bygger på samma metod
för alla länder i euroområdet. Genomförandet
av 1998 års rådsförordning om kortfristig sta-
tistik kommer att bredda tillgången på uppgifter
för euroområdet och inkludera snabbstatistik om
detaljhandelsomsättningen där det för närvarande
görs en uppskattning på basis av nationella data
(Tabell 5.1).

Vad gäller nationalräkenskapsstatistik (Tabell 4.2
och 5.1) kommer genomförandet av det euro-
peiska nationalräkenskapssystemet (European
System of National Accounts 1995 - ESA 95)
under 1999 och därefter att möjliggöra fullt jäm-
förbara uppgifter, inkl. kvartalsvisa räkenskaper
i sammandrag, för hela euroområdet.

Arbetslöshetsstatistiken följer Internationella
arbetsorganisationens (ILO) riktlinjer. Uppgifter
om sysselsättning baseras på nationella källor
som använder likartade, men inte helt jämför-
bara, definitioner på sysselsättning (Tabell 5.2).

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

Finansräkenskaper

I genomförandepaketet förutsågs att det skulle
behövas detaljerad information om finansiella
transaktioner och balansräkningar för euroom-
rådet för att komplettera den monetära analy-
sen och forskningen bakom policy-besluten. Syf-
tet är att tillhandahålla en någorlunda, om än
inte fullständig, uppsättning med finansräken-

skaper för euroområdet på basis av finansiell
statistik, betalningsbalansstatistik, kapital-
marknadsstatistik, statistik för MFI och offentliga
sektorns finanser och genom att också utnyttja
nationalräkenskaperna enligt ESA 95. I Tabell 6
visas aggregerade siffror för euroområdet på
basis av nationella kapitalbalanser och
finansräkenskaper.

Mer detaljerade och ytterligare harmoniserade
finansräkenskaper för euroområdet beräknas
kunna föreligga i ECB:s månadsrapport senare
under 1999.

Offentliga sektorns finansiella
ställning

I Tabell 7.1 redovisas den offentliga sektorns fi-
nansiella ställning i euroområdet i procent av
BNP, på grundval av uppgifter från kommissio-
nen (DG II och Eurostat). Detta är vad medlems-
länderna inrapporterar inom ramen för förfa-
randet med alltför stora underskott såsom detta
anges i EG-fördraget. Dessutom anges uppgifter
för offentliga underskott och skulder för enskilda
länder i euroområdet med anledning av bety-
delsen härav inom ramen för stabilitets- och
tillväxtpakten.

Offentl iga inkomster och utgifter för
euroområdet och konjunkturrensade under-
skott sammanställs på basis av nationella upp-
gifter som tillhandahålls av kommissionen (DG
II). Aggregeringen utförs av ECB. Uppgifterna
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 kom-
mer att publiceras för första gången i april-num-
ret av ECB:s månadsrapport. Till hösten redovi-
sas uppgifter om den finansiella
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utlandsställningen i enlighet med femte utgåvan
av IMF Balance of Payments Manual (oktober
1993) och ECB:s riktlinje från den 1 december
1998 angående ECB:s statistiska rapporterings-
krav (ECB/1998/17). Fram till dess redovisas i
Tabell 9.1-9.3 endast euroområdets utrikeshan-
del med varor.

Från och med januari 1999 är statistiken för
växelkurser (Tabell 10) lika med de dagliga
referenskurser som publiceras av ECB.

Förklaring till tabellerna

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

(p) preliminär
s.r. säsongrensat

Övrig statistik

Statistik för övriga EU-länder (Tabell 11) redovi-
sas enligt samma principer som den för euro-
området. Uppgifter för Förenta staterna och Ja-
pan (Tabell/Diagram 12.1-12.2) hämtas från na-
tionella källor. För sparande, investeringar och
finansiering är uppgifterna för Förenta staterna
och Japan grupperade på samma sätt som upp-
gifterna för kapital och finansiella flöden för
euroområdet enligt Tabell/Diagram 6.



ECB Månadsrapport • Februari 199936*



ECB Månadsrapport • Februari 1999 37*

Kalendarium för penningpolitiska
åtgärder inom Eurosystemet

22 december 1998

ECB-rådet beslutar att den första huvudsakliga
refinansieringstransaktionen inom Eurosystemet
skall bli ett fastränteanbud till 3% ränta. Denna
transaktion skall initieras den 4 januari 1999
medan beslutet om tilldelning skall fattas den 5
januari 1999 och ikraftträdandet ske den 7 ja-
nuari 1999. Därtill skall den första långfristiga re-
finansieringstransaktionen tillkännages den 12
januari 1999 och träda i kraft den 14 januari 1999.
Den skall genomföras som ett anbud till rörlig
ränta och fördelningen ske med samma ränta till
alla.

Rådet beslutar vidare att räntan på utlånings-
faciliteten skall fastställas till 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 utlånings-
faciliteten övergångsvis vara 3,25% och räntan
på inlåningsfaciliteten 2,75%. ECB-rådet avser att
upphöra med denna övergångsåtgärd efter sitt
möte den 21 januari 1999.

31 december 1998

EU-rådet antar de oåterkalleliga omräknings-
kurserna för euron, med effekt från den 1 ja-
nuari 1999, kl 0.00 (lokal tid). Detta sker i över-
ensstämmelse med artikel 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 samråd
med ECB.

Euroländernas ministrar, ECB samt Danmarks
och Greklands ministrar och centralbankschefer
beslutar, i ett gemensamt förfarande med kom-
missionen och efter att ha hört monetära kom-
mittén, att fastställa centralkurser mot euron för
de valutor som deltar i den växelkursmekanism
som skall 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 gemen-
sam överenskommelse de obligatoriska

interventionskurserna för den danska kronan och
den grekiska drakman. Ett fluktuationsband på
±2,25% kommer att iakttas kring eurons central-
kurs för den danska kronan. Det normala
fluktuationsbandet på ±15% kommer att iakttas
kring eurons centralkurs för den grekiska drak-
man.

7 januari 1999

ECB-rådet beslutar att samma vilkor skall gälla
för de två huvudsakliga refinansierings-
transaktioner som skall tillkännages den 11 ja-
nuari 1999 respektive den 18 januari 1999 som
för den första transaktionen av detta slag, som
den 7 januari 1999, dvs. de blir fastränteanbud
som genomförs till en ränta på 3%. Rådet be-
kräftar sin avsikt att bibehålla den huvudsakliga
refinansieringsräntan på denna nivå under den
tid som kan överblickas.

21 januari 1999

ECB-rådet beslutar att återgå till de räntor på
Eurosystemets två stående faciliteter som det
hade fastställt för starten av etapp tre. Sålunda
sätts räntan för utlåningsfaciliteten till 4,5 % och
räntan på inlåningsfaciliteten till 2,0 % med ef-
fekt från den 22 januari 1999.  Vidare beslutar
ECB-rådet att för de två huvudsakliga
refinansieringstransaktioner som skall träda i
kraft den 27 januari respektive den 3 februari
tillämpa samma villkor som gällde för de tre för-
sta transaktionerna av detta slag, vilka avveckla-
des tidigare under januari. De blir alltså fastränte-
anbud som genomförs till en ränta på 3,0 %.

4 februari 1999

ECB-rådet beslutar att för de två huvudsakliga
refinasieringstransaktionerna som skall träda i
kraft den 10 och 17 februari tillämpa samma vill-
kor som gällde för de första transaktionerna av
detta slag tidigare under året. De blir alltså fast-
ränteanbud som genomförs till en ränta på 3,0
%. ECB-rådet beslutar därtill att räntan på
utlåningsfaciliteten skall ligga kvar på 4,5 % och
räntan på inlåningsfaciliteten på 2,0 %.
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18 februari 1999
ECB-rådet beslutar att för de huvudsakliga
refinansieringstransaktioner som skall träda i
kraft den 24 februari och 3 mars 1999 tillämpa
samma villkor som för de föregående transak-
tionerna av detta slag tidigare under året, dvs.
de kommer att vara fastränteanbud som genom-
förs till en ränta på 3,0%. Räntan på
utlåningsfaciliteten skall dessutom fortsätta att
vara 4,5% och räntan på inlåningsfaciliteten 2,0%.

4 mars 1999
ECB-rådet beslutar att för de huvudsakliga
refinansieringstransaktioner som skall träda i

kraft den 10 och 17 mars 1999 tillämpa samma
villkor som för de föregående transaktionerna
av detta slag tidigare under året, dvs. de kommer
att vara fastränteanbud som genomförs till en
ränta på 3,0%. Räntan på utlåningsfaciliteten skall
dessutom fortsätta att vara 4,5% och räntan på
inlåningsfaciliteten 2,0%. ECB-rådet beslutar
också att för kommande långa refinansierings-
transaktioner från Eurosystemet skall tilldelninga-
rna ske till variabla räntor (med början med den
transaktion som skall träda i kraft den 25 mars
1999), till dess annat meddelas.
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TARGET (Trans-European Automated
Real-time Gross settlement Express
Transfer – ECBS automatiserade system
för snabb överföring och
bruttoavveckling av betalningar i
realtid)

Det främsta syftet med TARGET är att tillhandahålla en säker och tillförlitlig mekanism för avveckling av
betalningar över gränserna på grundval av bruttoavveckling i realtid (RTGS). TARGET infördes framför allt för
att fylla behoven i Eurosystemets penningpolitik och behoven på penningmarknaden i euro. ECB avser att
rapportera om utvecklingen i anslutning till TARGET i kvartalsutgåvorna av månadsrapporten, dvs. i mars,
juni, september och december. Mer information om TARGET ges i ”TARGET-broschyren” och i andra doku-
ment som är tillgängliga under rubriken TARGET på ECB:s hemsida (se förteckningen över dokument ut-
givna av ECB på sid 41* i denna rapport).

Funktionen hos TARGET

TARGET stängde en timme senare varje dag un-
der de tre sista veckorna i januari för att hjälpa
deltagarna att anpassa sig till det nya betalnings-
systemet i etapp tre i EMU. Den 1 februari 1999
återgick systemet som planerat till sina normala
öppethållningstider, dvs. kl. 7-18 (centraleurope-
isk tid). Det visade sig inte nödvändigt att fort-
sätta att använda de längre öppethållningstiderna
i TARGET, därför att bankerna framgångsrikt hade
anpassat sig till ett effektivare sätt att hantera
sin likviditet. De ser mer och mer fördelarna med
att använda TARGET för sin likviditetsförvaltning
och för förmedlingen av stora betalningar.

Vid sitt möte den 4 februari 1999 beslöt ECB-
rådet att tidsgränsen för att begära tillgång till
utlåningsfaciliteten skall vara densamma som tids-
gränsen för tillgång till inlåningsfaciliteten, dvs. 30
minuter efter den faktiska stängningstiden för
TARGET. Detta underlättar för deltagarna i TAR-
GET att hantera sina positioner vid slutet av da-
gen.

Enligt reglerna i TARGET är det möjligt att sena-
relägga stängningstiden för systemet när förmed-
lingen av stora betalningar behöver fortsätta ef-
ter kl 18.00 för att verksamhetsdagen skall kunna
avslutas på ett ordnat sätt. Den ursprungliga
lydelsen av dessa regler gjorde dock att en sådan
senare stängning endast gällde landet för den
centralbank som begärt detta. Reglerna har se-
dermera ändrats så att en senare stängningstid
från och med den 5 februari kunnat gälla samt-
liga centralbanker när nya betalningar gjorts till

andra centralbanker och nya betalningar tgits
emot från andra centralbanker. Denna åtgärd
ökar transparensen och ger lika konkurrens-
villkor för alla som utnyttjar TARGET.

Betalningsuppdrag förmedlade av TARGET
och några andra interbanksystem:
transaktionsvolym
(antal betalningar)

TARGET 1999
jan

Alla TARGET-betalningar
Volym totalt 3,023,.945
Genomsnitt per dag 151197

Gränsöverskridande TARGET-betalningar
Volym totalt 402,266
Genomsnitt per dag 20,113

Inhemska TARGET-betalningar
Volym totalt 2,621,679
Genomsnitt per dag 131,084

Andra system

Euro 1
Volym totalt 855,032
Genomsnitt per dag 42,752

Euro Access Frankfurt (EAF)
Volym totalt 958,828
Genomsnitt per dag 47,941

Système Net Protégé (SNP)
Volym totalt 439.479
Genomsnitt per dag 21.974

Servicio Español de Pagos Interbancarios (SEPI)
Volym totalt 100.696
Genomsnitt per dag 5.035

Tabell 1
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Betalningsflöden i TARGET

I januari 1999 förmedlade TARGET som helhet
151.197 betalningar, till ett värde av 1.046 mrd
euro, i genomsnitt per dag (se Tabell 1 och 2).
Under denna period uppgick antalet gränsöver-
skridande betalningar till 20.113 (till ett värde av
355 mrd euro) i genomsnitt per dag. Under de
tre första veckorna i februari stabiliserades an-
talet gränsöverskridande betalningar i TARGET
på ett dagligt genomsnitt om mer än 25.000
transaktioner med ett värde av omkring 342 mrd
euro.

När det gäller gränsöverskridande betalningar
som förmedlas via TARGET ökade andelen kund-
betalningar endast lite grann i februari och lig-
ger nu på omkring 16% av det totala antalet be-
talningar. Värdemässigt representerar de endast
1,8% av totalen. Detta visar som väntat att TAR-
GET används främst för stora betalningar mel-
lan bankerna, och det genomsnittliga värdet av
interbankbetalningar som förmedlas via TARGET
uppgår nu till omkring 16 milj euro. Som framgår
av Tabell 1 och 2 är TARGET:s andel av den to-
tala transaktionsvolymen i euro därför lägre än
dess andel av det totala värdet av dessa betal-
ningar.

Betalningsuppdrag förmedlade av TARGET
och några andra interbanksystem:

transaktionsvärde
(Miljarder euro)

TARGET 1999
jan

Alla TARGET-betalningar
Värde totalt 20,926
Genomsnitt per dag 1,046

Gränsöverskridande TARGET-betalningar
Värde totalt 7,107
Genomsnitt per dag 355

Inhemska TARGET-betalningar
Värde totalt 13,819
Genomsnitt per dag 691

Andra system

Euro 1
Värde totalt 3,441
Genomsnitt per dag 172

Euro Access Frankfurt (EAF)
Värde totalt 4,001
Genomsnitt per dag 200

Système Net Protégé (SNP)
Värde totalt 2,131
Genomsnitt per dag 107

Servicio Español de Pagos Interbancarios (SEPI)
Värde totalt 168

Genomsnitt per dag 8

Tabell 2
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Denna förteckning avser att ge läsarna information om valda dokument som utgivits av Europeiska
centralbanken. Publikationerna finns tillgängliga gratis för intresserade hos pressavdelningen. Be-
ställningar emotses tacksamt skriftligen till den postadress som anges på omslagets insida.

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