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Ledare

Vid de möten som hölls den 22 april respektive
den 6 maj beslutade ECB-rådet att hålla ECB-
räntorna oförändrade. Räntan på de huvudsakliga
refinansieringstransaktionerna hölls kvar på 2,5%
och räntorna på utlåningsfaciliteten och
inlåningsfaciliteten på 3,5% respektive 1,5%. Medan
den nuvarande utvecklingen av den samlade
efterfrågan och den ekonomiska aktiviteten i
euroområdet fortfarande är dämpade fortsätter
inflationsutvecklingen och de monetära trenderna
på det hela taget att vara i linje med utsikterna
för prisstabilitet på medellång sikt. Den senaste
bedömningen av den aktuella monetära, finansiella
och ekonomiska utvecklingen visar tydligt att
marknadens förväntningar om prisstabilitet på
medellång sikt har förblivit fortsatt starka efter
det penningpolitiska beslutet den 8 april 1999
att sänka ECB-räntorna. Denna bedömning
redovisas mer i detalj nedan samt analyseras i de
följande avsnitten i det här numret av
månadsrapporten.

Vad gäller penningmängdstillväxten, den första
pelaren i Eurosystemets penningpolitiska strategi,
låg ökningstakten för det tremånaders glidande
medeltalet för M3-tillväxten för perioden januari-
mars 1999 på 5,2%, vilket var något högre än det
(reviderade) värdet på 5,0% för den
tremånadersperiod som slutade i februari 1999.
Tillväxten för M3 på 12-månadersbasis i januari
och februari 1999 reviderades nyligen ned till
5,4% respektive 5,1%. I mars 1999 var 12-
månaderstillväxten för M3 oförändrad på 5,1%.
Tillväxten i avistainlåningen minskade ytterligare,
vilket pekar på att osäkerheten i samband med
införandet av euron avtar, medan utlåningen med
avtalad löptid på upp till två år ökade i en
snabbare takt i mars 1999 än under föregående
månad. Tillväxttakten för den totala kreditvolymen
var i mars 1999 i stort sett stabil på 7,5% mätt på
årsbasis. Med tanke på de särskilda
omständigheterna i samband med övergången till
etapp tre av EMU och det faktum att det
tremånaders glidande medeltalet för M3-tillväxten
fortsatte att ligga i närheten av referensvärdet på
4½%, bekräftade ECB-rådet sin bedömning från
tidigare möten att de aktuella monetära trenderna
inte skall ses som en varningssignal för ett framtida
inflationstryck.

Vad gäller den breda analysen av utsikterna för
prisutvecklingen, som utgör den andra pelaren i
ECB:s penningpolitiska strategi, stöder de
finansiella och ekonomiska indikatorerna bilden
av fortsatt prisstabilitet på medellång sikt.
Finansmarknaderna räknade före ECB-rådets
möte den 8 april 1999 med att ECB-räntorna
skulle sänkas. Det faktum att räntesänkningen blev
större än vad marknadsaktörerna förväntat sig
kan ha lett till att de långa räntorna gick ner
ytterligare något. Dock kom i början av maj en
viss rekyl av långräntorna som följd av vissa
ränterörelser uppåt i USA. Skillnaden mellan
obligationsräntorna i euroområdet och i USA
ökade dock ytterligare, vilket tyder på att
räntemarknaderna i euroområdet respektive i USA
hade påverkats av olika faktorer.

Eurons nominella effektiva växelkurs försvagades
under april men stärktes sedan fram till den 6
maj 1999 – stoppdatum för uppgifter som
inkluderas i denna rapport - och var då omkring
6% lägre än i början av året. Under april månad
och i början av maj bidrog den militära konflikten
i Kosovo till ökad instabilitet för euron. ECB
bevakar noga växelkursutveckIingen inom ramen
för den breda analysen av utsikterna för
prisutvecklingen. Det bör här påpekas att den
senaste kursutvecklingen ännu inte tyder på
någon risk för den framtida prisstabiliteten.
Dessutom torde den interna prisstabiliteten tjäna
som ankare för eurons externa värde på medellång
sikt.

Som väntat påverkades den kortsiktiga
konsumentprisutvecklingen i euroområdet i mars
1999 av den senaste tidens oljeprisökningar.
Inflationen i konsumentledet, mätt i form av det
harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP),
ökade med 0,2 procentenheter till 1,0% i mars
1999. Denna ökning berodde främst på ökningen
i prisindexet för energirelaterade varor.
Undantaget de mer instabila komponenterna i
HIKP - som råvarulivsmedel och energi - låg
ökningstakten för konsumentpriserna kvar på
1,1% i mars, dvs. oförändrat från den nivå som
uppmättes i februari och marginellt lägre än den
som uppmättes vid årsskiftet. Den totala HIKP-
inflationen kommer sannolikt att öka i en något
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snabbare takt under de kommande månaderna
p.g.a. höjda energipriser. Enligt tillgängliga
prognoser och undersökningar väntas den
senaste tidens oljeprisförändringar dock inte få
någon bestående effekt på de gynnsamma
utsikterna för prisstabiliteten.

När det gäller lönekostnaderna bekräftar en
indikator på timkostnaden som Eurostat nyligen
offentliggjort att löneutvecklingen var dämpad
fram till slutet av 1998. Däremot verkar det mot
bakgrund av de senaste löneavtalen som om
enhetsarbetskraftskostnaden skulle kunna
komma att öka något under 1999.

Uppgifter om den ekonomiska aktiviteten i
euroområdet för de första två månaderna 1999
tyder ännu inte på att den ekonomiska tillväxten
skulle ha tagit fart igen. Enligt uppgifter om
industriproduktionen i februari 1999 fortsatte
den avmattning i produktionstillväxten som
noterades under sista kvartalet 1998 i början av
1999. Den senaste tidens
arbetsmarknadsindikatorer pekar mot att
sysselsättningstillväxten avtog något i slutet av
1998. Arbetslöshetssiffrorna förändrades inte i
mars 1999 efter att ha gått ned både i januari
och i februari. Samtidigt tyder de senaste
indikatorerna från Europeiska kommissionen om
framtidsförväntningarna på vissa första tecken
på förbättring. Medan industrins framtidstro
minskade ytterligare under första kvartalet 1999
pekar de preliminära uppgifterna för april på en
liten förbättring. Den senaste utvecklingen fram
till april vittnar om att hushållens förväntningar
var som starkast i början av året varefter de
försvagats något. Det bör nämnas att
bedömningen av BNP-utvecklingen framöver
kommer att kompliceras av att framtida data
kommer att baseras på reviderade uppgifter
enligt de nya principerna för Europeiska
nationalräkenskapssystemet 1995 (ENS 95).

Utsikterna för den ekonomiska utvecklingen
utanför euroområdet verkar ha förbättrats något.
Medan utsikterna för en ekonomisk uppgång i

Japan fortfarande är osäkra, fortsätter USA:s
ekonomi att växa kraftigt. Samtidigt har utsikterna
för ett flertal tillväxtmarknader förbättrats.

Mot denna bakgrund ser utsikterna för
prisstabilitet på medellång sikt goda ut. Även om
den totala HIKP-inflationen troligen kommer att
ligga något högre under de kommande
månaderna, ser det i nuläget inte ut som om den
här utvecklingen skulle ha negativa effekter på
utsikterna för prisstabilitet på medellång sikt
under förutsättning att löneutvecklingen i
framtiden fortsätter att vara dämpad. Samtidigt
tyder inte den nuvarande monetära utvecklingen
eller andra tillgängliga indikatorer på att
prisstabiliteten riskeras på medellång sikt.

Att bibehålla ett klimat med prisstabilitet förblir
det bästa bidrag som penningpolitiken kan ge
för att stödja den ekonomiska aktiviteten i
euroområdet. Förtroendet för Eurosystemets
stabilitetsinriktade penningpolitiska strategi har
även bidragit till låga långräntor i euroområdet.
Med den senaste räntesänkningen bidrar
Eurosystemet inte bara till fortsatt goda utsikter
för prisstabilitet utan även till att minska
osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen.
Penningpolitiken kan dock inte åtgärda
strukturproblem som har sitt ursprung inom
andra ekonomisk-politiska områden. De envist
höga arbetslöshetssiffrorna antyder att det krävs
beslutsamma insatser för att ta itu med de stora
strukturproblemen på arbets- och
varumarknaderna samt att det måste vidtas
åtgärder på det budgetpolitiska området. I det
här numret av månadsrapporten ingår en artikel
med titeln ”Tillämpningen av stabilitets- och
tillväxtpakten”, som fokuserar på nödvändigheten
av framsteg i budgetkonsolideringen.

I en andra artikel i den här rapporten med titeln
”Eurosystemets styrsystem - en beskrivning och
första analys”, görs en utvärdering av hur
Eurosystemets styrsystem har fungerat under
eurons första månader.



ECB Månadsrapport  •  Maj  1999 7

Den ekonomiska utvecklingen i
euroområdet

1 Den monetära och finansiella utvecklingen

Diagram 1

Penningpolitiska beslut av ECB-rådet

Vid sammanträdena den 22 april och 6 maj 1999
beslöt ECB-rådet att behålla ECB:s räntor
oförändrade. Som förklaras i ledaren i denna
månadsrapport bedömdes utsikterna för ökningen
i HIKP på kort och medellång sikt, efter beslutet
om sänkning av ECB-räntorna den 8 april, ligga i
linje med definitionen på prisstabilitet. Räntan på
de huvudsakliga finansieringstransaktionerna
bibehölls därför på 2,5% och räntorna på
utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten
lämnades oförändrade på 3,5% respektive 1,5%
(se diagram 1).

Stabil tillväxt i det breda
penningmängdsmåttet

När nya penningmängdsdata offentliggjordes i
slutet av april 1999 visade det sig att tillväxten i
M3 för januari och februari 1999 hade reviderats
ner till 5,4% och 5,1%, mätt över 12 månader,

ECB:s räntor och penning-
marknadsräntorna
(Procentuell årsräntesats; dagliga uppgifter)

från 5,6% respektive 5,2%. För mars var
ökningstakten i M3 5,1%, dvs oförändrad jämfört
med föregående månad. Tremånadersgenomsnittet
av ökningstakten i M3 uppgick därmed till 5,2%
för första kvartalet. Detta var 0,2 procentenhet
mer än motsvarande siffra för den föregående
tremånadersperioden från december 1998 till
februari 1999 (vilken hade reviderats ner från 5,1%
till 5,0%). Trots denna uppgång höll sig tillväxten i
M3 fortfarande nära det referensvärde på 4 ½%
som fastställts av ECB-rådet (se diagram 2).

Den stabila tillväxten i M3 i mars 1999 hängde
samman med att tendenserna i dess olika
komponenter motverkade varandra. Å ena sidan
fortsatte tillväxten i avistainlåningen att avta efter
en mycket stark uppgång i januari. Dessutom
fortsatte den nedåtriktade trenden för tillväxten
i de omsättningsbara instrument som ingår i M3.
Å andra sidan ökade tillväxten i annan kortfristig
inlåning som ingår i M3.

Tolvmånaderstakten för tillväxten i
avistainlåningen minskade till 13,1% i mars1999
från 14,9% föregående månad och 17,3% i januari.
Detta gav ytterligare belägg för att effekten av de
särskilda faktorer som drivit på den exceptionellt
snabba ökningen under den första månaden av
etapp tre av EMU, t. ex. osäkerheten bland
placerarna, var avtagande. Ökningen i sedlar och
mynt i omlopp, som liksom avistainlåningen ingår
i det snäva penningmängdsmåttet, M1, steg till
1,2% i mars (efter att ha uppgått till 0,6%
föregående månad). Detta kan åtminstone delvis
ha berott på kalendereffekter. Under 1999 inföll
påsken alldeles i början av april, vilket kan ha
stimulerat efterfrågan på sedlar och mynt i slutet
av mars, medan påsken under 1998 inföll kring
mitten av april. På grund av den lägre tillväxten i
avistainlåningen avtog emellertid ökningen i det
snäva penningmängdsmåttet till 10,8% i mars 1999
från 12,0% i februari och 14,1% i januari 1999.

Tillväxten i annan kortfristig inlåning som ingår i
M3 steg markant i mars 1999. Totalt sett steg
tillväxten över 12 månader till 3,2% vilket var
mer än dubbelt så snabbt som föregående månad.
Detta var helt och hållet en följd av att inlåning

februari mars april
1999
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3-mån. ränta (EURIBOR)
Dagslåneränta (EONIA)

Källa: ECB.
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Diagram 2

med en avtalad löptid på upp till två år slutade
krympa. (Förändringen i mars uppgick till -0,1%
jämfört med -4,2% i februari.) Denna utveckling
kan delvis ha påverkats av överflyttning från såväl
avistainlåning som kortfristiga, omsättningsbara
instrument. Samtidigt fortsatte inlåning med en
uppsägningstid på upp till tre månader att växa i
en stabil takt (5,6% i mars 1999 jämfört med 5,9%
den föregående månaden). Ökningen över 12
månader i det intermediära penningmängdsmåttet
M2 (som omfattar de finansiella instrument som
ingår i M1 samt annan kortfristig inlåning) steg
med 0,5 procentenhet till 6,5% i mars 1999.

Den trendmässiga nedgång för omsättningsbara
instrument som observerats sedan oktober 1998
fortsatte. I årstakt uppgick fallet i mars till 3,6%,
efter det att nedgången tillfälligt bromsats i februari
1999. Den ihållande nedgången i denna
komponent i M3 återspeglar sannolikt den låga
och fallande nivån på de kortfristiga marknads-
räntorna  i euroområdet. Samtidigt krympte den
positiva skillnaden i avkastning i förhållande till
kortfristig inlåning medan den negativa skillnaden
i förhållande till alternativa placeringar på

obligations- och aktiemarknaderna växte.
Ökningen för penningmarknadspapper och
andelar i penningmarknadsfonder avtog från
11,9% i februari 1999 till 9,2% i mars; för
återköpsavtal och värdepapper med en löptid på
upp till två år reducerades de utestående
beloppen med 16,4% respektive 18,7%.

Fortsatt stark ökning av krediterna
till den privata sektorn

Beträffande tillgångssidan i den konsoliderade
balansräkningen för MFI-sektorn var tillväxten
över 12 månader i de totala krediterna till
hemmahörande i euroområdet i stort sett stabil
på 7,5% i mars 1999. Tillväxten i krediter till den
offentliga sektorn var dämpad och föll från 2,2%
till 1,7%. Denna utveckling kontrasterade mot den
fortsatt starka ökningen av krediterna till den
privata sektorn, vilka växte i en årstakt på 9,7% i
mars jämfört med 9,5% i februari.

Den snabba kreditexpansionen till hushåll och
företag hänger uppenbarligen samman med de
fallande räntorna på banklån; dessa räntor har
nått mycket låga nivåer under de senaste
månaderna. I vissa delar av euroområdet var
denna utveckling förbunden med en mycket snabb
ökning i priserna på fast egendom, vilket kan ha
lett till att det nominella värdet av hypotekslån
ökade. Vidare kan landspecifika mönster i
utvecklingen av den inhemska efterfrågan, inklu-
sive lagerkomponenten, ha haft en stimulerande
effekt på kredittillväxten i det aktuella läget. Andra
nationella faktorer som är värda att nämnas är
förändringar i skatteregler vid årsskiftet samt
behovet att finansiera förvärv och samman-
slagningar av företag. Det kan heller inte uteslutas
att krediter till den privata sektorn varit kopplade
till investeringar utanför euroområdet eftersom
betalningsbalansen visar att det skett ett kapital-
utflöde från euroområdet.

Bland andra motposter till M3 märks mera
långfristiga skuldförbindelser utställda av MFI-
sektorn för vilka tillväxten ökade något i mars
1999, till 3,9% från 3,7% i februari. Värdepapper
med en löptid på över två år växte i en ganska
hög, men på det hela taget stabil, takt på omkring
7%. Däremot fortsatte hemmahörande i
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1) Tremånaders glidande medeltal.

Penningmängdsmått i euroområdet
(Årlig procentuell förändring)
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euroområdet att visa en låg benägenhet att ha
inlåning med en uppsägningstid på över två år,
och tillväxten i årstakt för sådan inlåning uppgick
till bara 1,6% i mars 1999 (jämfört med 1,4% i
februari).

MFI-sektorns utländska nettoposition förbättrades
med 24 miljarder euro mellan slutet av februari
och slutet av mars. Detta upphävde delvis den
försämring som ägt rum under den föregående
månaden. Jämfört med mars 1998 skedde det
emellertid en försämring av MFI-sektorns
utländska nettoposition med 131 miljarder euro.
Denna utveckling och uppgifterna från betalnings-
balansen för 1998 och för perioden från januari
till februari 1999 (se avsnittet om ”Växelkurser
och betalningsbalans” nedan) är förenliga med
föreställningen om ett kapitalutflöde från
hemmahörande i euroområdet till deras mot-
parter utanför euroområdet.

En markant nedgång i
marknadsräntorna

I april påverkades räntorna på penningmarknaden
av ECB-rådets beslut den 8 april 1999 att sänka
räntan på de huvudsakliga finansierings-
transak-tionerna från 3,0% till 2,5% med verkan
från den operation som skulle genomföras den
14 april. Under de första dagarna i april låg
dagslåneräntan enligt EONIA (”euro overnight
index average”) strax under 3,0% men föll under
veckan efter beslutet den 8 april successivt till
den nya ränta på 2,5% som Eurosystemet
tillämpade på sina huvudsakliga refinansierings-
operationer. Senare under den tredje uppfyll-
andeperioden för kassakravet (vilken löpte från
den 24 mars till den 23 april 1999) uppgick
dagslåneräntan till omkring 2,5%, med undantag
för den sista dagen, då den steg till 2,93% som
följd av ett ökat behov av likviditet i banksystemet
för att uppfylla kassakravet (se diagram 3 och
box 1). Under de första dagarna i den fjärde
uppfyllandeperioden låg EONIA återigen nära den
huvudsakliga refinansierings-räntan.

Tremånaders EURIBOR-räntan föll med nästan
40 räntepunkter mellan slutet av mars och den 5
maj (stoppdatum för finansiell statistik som
medtagits i detta nummer av månadsrapporten)

då den uppgick till omkring 2,6%. Nedgången i
de kortfristiga marknadsräntorna i euroområdet
var en följd av ECB-rådets beslut den 8 april att
sänka den huvudsakliga refinansieringsräntan med
50 räntepunkter. Mellan slutet av mars och den
8 april hade tremånaders EURIBOR redan fallit
med 7 räntepunkter, vilket återspeglade
marknadens förväntningar om ett beslut att sänka
ECB-räntorna. Tremånaders EURIBOR föll sedan
med ytterligare 24 räntepunkter den 9 april sedan
beslutet offentliggjorts. Det förhållandet att den
direkta reaktionen i tremånadersräntan var så stor
visar att sänkningen endast delvis var förutsedd
av marknaden.

En liknande bild förmedlas av terminsmarknaden
i euro. Den 8 april, före kungörandet av
sänkningen i ECB-räntorna, låg den implicita
tremånaders EURIBOR-räntan härledd från
terminsavtal med förfall i juni och september 1999
under den rådande tremånadersräntan.
Omedelbart efter kungörandet av Eurosystemets

Diagram 3

Källa:
Skillnaden mellan dagslåneräntan (EONIA) och den huvudsak-
liga refinansieringsräntan anges i räntepunkter. Förändringar
i den huvudsakliga refinansieringsräntan inkluderas första
bankdagen efter offentliggörandet. De streckade vertikala lin-
jerna anger slutet på en uppfyllandeperiod.
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Box 1

De penningpolitiska transaktionerna och likviditetsläget under den tredje
uppfyllandeperioden för kassakraven

I denna box diskuteras Eurosystemets penningpolitiska transaktioner och utvecklingen av banksystemets likviditets-

förhållanden under den tredje uppfyllandeperioden för kassakraven, som löpte från den 24 mars till den 23 april

1999. I en separat artikel med titeln ”Eurosystemets styrsystem – en beskrivning och första analys” i denna

månadsrapport återfinns en mera detaljerad studie som täcker de tre första uppfyllandeperioderna sedan starten av

EMU:s etapp tre.

Öppna marknadsoperationer

Eurosystemet genomförde fyra huvudsakliga refinansieringstransaktioner och en långfristig refinansierings-

transaktion under den tredje uppfyllandeperioden för kassakravet. Alla de huvudsakliga refinansierings-

transaktionerna genomfördes återigen som fastränteanbud. Mot bakgrund av stigande förväntningar om att ECB

skulle genomföra en räntesänkning föll det totala anbudsbeloppet markant i de första två huvudsakliga

refinansieringstransaktionerna. De anbud som lämnades in vid dessa transaktioner uppgick totalt till 118,7 miljar-

der euro den 30 mars och 67,4 miljarder euro den 6 april och antalet motparter var 403  respektive 302 (jämfört med

ett genomsnittligt anbudsbelopp på 720 miljarder och ett genomsnittligt antal motparter på omkring 920 under de

två första uppfyllande perioderna). Tilldelningskvoterna blev 32,9 % respektive 100 %. Vid den senare av de två

transaktionerna var tilldelningen dessutom mindre än den likviditet som skulle ha behövts för att kreditinstituten på

ett friktionsfritt sätt skulle kunna uppfylla sina kassakrav. Följaktligen var motparternas totala innehav av reserver

under dagarna närmast efter genomförandet av transaktionen betydligt lägre än det erforderliga genomsnittet.

Sedan ECB-rådet den 8 april hade beslutat att sänka räntorna genomförde Eurosystemet två huvudsakliga

refinansieringstransaktioner, båda i form av fastränteanbud till en ränta på 2,5 %. Till följd av att det tilldelade

beloppet vid den föregående transaktionen hade varit lågt, hade ett betydande likviditetsunderskott ackumulerats

vid tiden för tilldelningen i samband med den huvudsakliga refinansieringstransaktionen den 13 april. Mot den

bakgrunden ökade anbudsvolymen kraftigt till 781,7 miljarder och tilldelningskvoten föll till 8,6 % medan antalet

deltagande motparter återigen steg och uppgick till 841. Den sista huvudsakliga refinansieringstransaktionen

under uppfyllandeperioden genomfördes under mer balanserade likviditetsförhållanden. Anbud till ett totalt be-

lopp på 612 miljarder euro lämnades in och tilldelningen uppgick till 50,0 miljarder euro (m.a.o. en tilldelningskvot

på 8,2 %).

Bidrag till likviditeten i banksystemet
(miljarder euro)

Genomsnitt under uppfyllandeperioden från den 24 mars till den 23 april

Tillförsel av  Indragning av Nettotillförsel
likviditet  av likviditet

(a) Eurosystemets penningpolitiska transaktioner 175,8 0,3 +175,5

 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 130,1 - +130,1

 Långfristiga refinansieringtransaktioner 45,0 - +45,0

 Stående faciliteter 0,7 0,3 +0,4

 Andra transaktioner 0,0 0,0 0,0

(b) Andra faktorer som påverkar banksystemets likviditet 338,4 412,8 -74,4

 Sedlar i omlopp - 331,0 -331,0

 Statlig inlåning i Eurosystemet - 42,9 -42,9

 Utländska tillgodohavanden, netto (inkl. guld) 338,4 - +338,4

 Övriga faktorer (netto) - 38,9 -38,9

(c) Kreditinstitutens behållningar på 101,1

avistakonton hos Eurosystemet (a)-(b)

(d)  Reservkrav 100,1
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I den långfristiga refinansieringstransaktion som genomfördes den 24 mars 1999 användes för första gången

sedan starten av EMU:s etapp tre metoden med tilldelning till multipel ränta. Det tillkännagavs i förväg att

tilldelningsbeloppet var 15 miljarder euro. Resultatet blev en marginell ränta på 2,97 % och det totala utestående

belopp som tillhandahållits genom långfristiga refinansieringstransaktioner förblev oförändrat på 45 miljarder

euro (se tabellen ovan). Antalet motparter som deltog i denna transaktion var 269 jämfört med 417 vid den

föregående långfristiga refinansieringstransaktionen som hade genomförts med användning av metoden med

enhetlig tilldelningsränta.

De stående faciliteterna

Jämfört med den föregående uppfyllandeperioden föll utnyttjandet av inlåningsfaciliteten markant från ett dagligt

genomsnitt på 1,4 miljarder euro till bara 0,3 miljarder euro. Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten steg något från ett

dagligt genomsnitt på 0,4 miljarder euro till 0,7 miljarder euro. En stor del av utnyttjandet av utlåningsfaciliteten

ägde emellertid rum den sista dagen av perioden (5,6 miljarder) och avspeglade ett behov hos vissa kreditinstitut

av ytterligare medel för att uppfylla kassareservskraven (se diagrammen nedan).

Likviditetspåverkande faktorer utan samband med penningpolitiken

Summan av andra faktorer som påverkade banksystemets likviditet (posten (b) i tabellen ovan) – de s. k. autonoma

faktorerna – uppgick i genomsnitt till -74,4 miljarder euro varvid minustecknet visar att nettoeffekten av dessa

faktorer var en indragning av likviditet. Detta belopp var 3,8 miljarder euro lägre än genomsnittet för den

föregående uppfyllandeperioden. Effekten av de autonoma faktorerna varierade mellan -55,4 miljarder euro och -

93,7 miljarder och den statliga inlåningen på konton hos centralbankerna var den komponent som fluktuerade

mest och varierade mellan 31,5 miljarder euro och 63,6 miljarder. I enlighet med det normala säsongmönstret

nådde volymen sedlar i omlopp en topp på 335,4 miljarder i slutet av mars och början av april i samband med

påsken.

Bidrag till banksystemets likviditet under den tredje uppfyllandeperioden
(Miljarder euro; dagliga uppgifter)

Källa: ECB
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penningpolitiska beslut föll tremånadersräntan för
terminsavtal i euro med förfall i slutet av april,
juni och september med 24, 17 respektive 13
räntepunkter. Detta gjorde att avkastningskurvan
planade ut markant i den korta änden. Under
perioden mellan den 9 april och den 5 maj föll
tremånadersräntan ytterligare något, i linje med
den tidigare beskrivna stabiliseringen av dagslåne-
räntan på nivåer nära räntan på den huvudsakliga
refinansieringstransaktionen.

Tremånaders EURIBOR-räntan föll med nästan
40 räntepunkter mellan slutet av mars och den 5
maj (stoppdatum för finansiell statistik som
medtagits i detta nummer av månadsrapporten)
då den uppgick till omkring 2,6%. Nedgången i
de kortfristiga marknadsräntorna i euroområdet
var en följd av ECB-rådets beslut den 8 april att
sänka den huvudsakliga refinansieringsräntan med
50 räntepunkter. Mellan slutet av mars och den
8 april hade tremånaders EURIBOR redan fallit
med 7 räntepunkter, vilket återspeglade mark-
nadens förväntningar om ett beslut att sänka ECB-
räntorna. Tremånaders EURIBOR föll sedan med
ytterligare 24 räntepunkter den 9 april sedan
beslutet offentliggjorts. Det förhållandet att den
direkta reaktionen i tremånadersräntan var så stor
visar att sänkningen endast delvis var förutsedd
av marknaden.

En liknande bild förmedlas av terminsmarknaden
i euro. Den 8 april, före kungörandet av
sänkningen i ECB-räntorna, låg den implicita
tremånaders EURIBOR-räntan härledd från
terminsavtal med förfall i juni och september 1999
under den rådande tremånadersräntan.
Omedelbart efter kungörandet av Eurosystemets
penningpolitiska beslut föll tremånadersräntan för

terminsavtal i euro med förfall i slutet av april,
juni och september med 24, 17 respektive 13
räntepunkter. Detta gjorde att avkastningskurvan
planade ut markant i den korta änden. Under
perioden mellan den 9 april och den 5 maj föll
tremånadersräntan ytterligare något, i linje med
den tidigare beskrivna stabiliseringen av
dagslåneräntan på nivåer nära räntan på den
huvudsakliga refinansieringstransaktionen.

Räntan på interbank inlåning med en löptid på
12 månader föll parallellt med avista- och termins-
räntorna men stabiliserades på en något högre
nivå än tremånadersräntan (se diagram 4). Detta
avspeglade det förhållandet att avkastningskurvan
för penningmarknaden i stort sett var horisontell
för löptider upp till sju månader men något
stigande för längre löptider.

Motparternas inlåning på avistakonton

Under den tredje uppfyllandeperioden var den genomsnittliga inlåningen på avistakonton 101,1 miljarder euro

medan kassareservskravet uppgick till 100,1 miljarder euro. Jämfört med den andra uppfyllandeperioden sjönk

skillnaden mellan den genomsnittliga inlåningen på avistakonton och kassakravet från 1,6 miljarder euro till 1,0

miljarder euro. Inlåningen från motparter som i praktiken inte behöver hålla uppfylla kassakrav föll från 0,7

miljarder euro till 0,4 miljarder euro och överskottsreserverna för motparter som är underkastade kassakrav föll

från 0,9 miljarder euro till 0,6 miljarder euro (en detaljerad analys av orsakerna till dessa skillnader mellan

inlåningen på avistakonton och reservkraven återfinns på sidorna 12 och 13 i aprilnumret av ECB:s månads-

rapport).

Diagram 4
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När det gäller tremånadersräntan på terminsavtal
är det värt att notera att den ränta som härleds
från avtal med förfall i slutet av december (vilken
uppgick till 2,82% den 5 maj) var högre än både
räntorna på avtal med tidigare förfall och räntan
på avtal med förfall i mars 2000. En möjlig
förklaring till denna anomali är att marknads-
aktörerna ser en potentiell risk  att likviditetsflödet
vid årsskiftet störs på grund av problemet med
omställningen av datorsystemen.

Den 29 april verkställde Eurosystemet sin
månatliga, långfristiga refinansieringstransaktion.
Denna transaktion genomfördes som anbud till
rörlig ränta med användande av metoden med
tilldelning till multipel ränta. Den vägda
genomsnittliga räntan på denna transaktion blev
2,54%, medan den marginella tilldelningsräntan
blev 2,53%. Eftersom den totala tilldelningen hade
offentliggjorts i förväg, avspeglade dessa räntor
marknadsförhållandena vid tidpunkten för
transaktionen och bör inte ses som en penning-
politisk signal. Liksom fallet varit tidigare var
räntorna något lägre än tremånaders EURIBOR-
räntan. Detta kan tillskrivas det förhållandet att
likviditetstillskottet vid Eurosystemets refinansi-
eringstransaktioner sker mot säkerhet, medan
EURIBOR-transaktioner genomförs utan säker-
heter och därför kan förväntas innehålla högre
riskpremia.

Fallande långa räntor i april

På euroområdets kapitalmarknader föll
avkastningen på 10-åriga statsobligationer med
omkring 15 räntepunkter under perioden från
slutet av mars 1999 och uppgick till 4,06% den
30 april (se diagram 5). Detta motsvarade ungefär
de nivåer som observerats i slutet av 1998 men
låg något högre än de lägsta nivåer som noterats
i början av 1999. Den nästan oavbrutna nedgång-
en i obligationsavkastningen i euroområdet under
april avspeglade inledningsvis stigande förvänt-
ningar om att det skulle ske en sänkning av ECB-
räntorna i början av månaden. När det senare
visade sig att sänkningen blev större än mark-
nadsaktörerna väntat sig bidrog detta, i
kombination med publiceringen av nya ekono-
miska indikatorer för euroområdet, till ett
ytterligare svagt fall i de långa obligations-

räntorna. Till skillnad från de föregående
månaderna under 1999 tycks utvecklingen på
euroområdets obligations marknader under april
i första hand ha bestämts av dessa inhemska
faktorer medan internationella förhållanden
spelade en i stort sett obetydlig roll. Följaktligen
lösgjordes utvecklingen av de långa räntorna i
euroområdet något från de långa räntorna i
Förenta staterna. Eftersom avkastningen på långa
obligationer i Förenta staterna var relativt stabil
under större delen av april resulterade fallet i
euroområdets räntor i att skillnaden mellan
avkastningen på tioåriga obligationer i Förenta
staterna och motsvarande avkastning i euro-
området växte.

Nedgången i euroområdets långa räntor i april
förefaller avspegla en nedgång i real avkastning
snarare än en ändrad föreställning om utsikterna
för prisutvecklingen på lång sikt. Ett tecken på
detta är att den reala avkastningen på franska
indexobligationer föll i ungefär samma
utsträckning som den nominella avkastningen för
motsvarande löptid. Detta tycks visa att
förväntningarna på de finansiella marknaderna

Diagram 5
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beträffande de långsiktiga prisutsikterna inte
ändrats på något avgörande sätt under april. Den
ovan nämnda nedrevideringen av tillväxttakten
för M3 och den oförändrade tillväxttakten för
M3 i mars kan ha gett stöd för uppfattningen att
de långsiktiga utsikterna för prisutvecklingen
förblev gynnsamma. Vidare hade den blygsamma
ökningen i euroområdets HIKP-inflation i mars
1999 ringa inflytande på euroområdets
obligationsmarknader eftersom den i huvudsak
hade förutsetts av marknadsaktörerna. Som följd
av de utvecklingstendenser som beskrivits ovan
försköts euroområdets avkastningskurva, mätt
med utgångspunkt från swap- och interbank-
räntor, nedåt för alla löptider (se diagram 6).
Allt som allt tyder utvecklingen på euroområdets
obligationsmarknad tillsamman med utvecklingen
i de korta räntorna på att de finansiella
marknaderna förväntar sig att de korta räntorna

förblir låga under resten av 1999. Samtidigt tycks
sänkningen av ECB-räntorna inte ha förändrat
de gynnsamma utsikterna för prisstabilitet på lång
sikt.

Som framhållits ovan påverkades obligations-
avkastningen i euroområdet inte nämnvärt av
utvecklingen i Förenta staterna. De långa
räntorna i Förenta staterna var i stort sett stabila
under april vilket återspeglade marknadens
föreställning att den amerikanska ekonomin kunde
fortsätta att växa i hög takt utan att generera
något markant inflationstryck. I slutet av april
ledde emellertid publiceringen av national-
räkenskapsdata för första kvartalet 1999 till att
denna förställning ändrades med påföljd att det
uppstod ett uppåtriktat tryck på de långa
amerikanska räntorna. Detta kan ha haft en viss
spridningseffekt på de långa räntorna i
euroområdet, vilka steg något till över 4,10% i
början av maj. Samtidigt kan nedgången i den
långa japanska obligationsräntan på omkring 25
räntepunkter mellan den 30 mars och den 5 maj
1999 ha varit en global faktor som bidragit till
fallet i euroområdets långa räntor. Nedgången i
de långa räntorna i Japan ägde rum mot bakgrund
av frånvaron av tecken på inflationstryck i
ekonomin.

Stigande aktiekurser

Aktiekurserna i euroområdet, mätta med det breda
Dow Jones EURO STOXX-indexet, ökade med
omkring 4% under perioden från slutet av mars
till den 5 maj (se diagram 7). Denna ökning förde
upp aktiekurserna till en nivå som låg mer än 7%
högre än i slutet av 1998. Aktiekurserna låg
emellertid fortfarande omkring 4% under den topp
som uppnåddes i mitten av juli 1998, precis före
de stora globala fallen på aktiemarknaderna.
Utvecklingen av aktiekurserna i euroområdet i
april 1999 avspeglade såväl dynamiken på de
internationella aktiemarknaderna som inhemska
faktorer.

Trots en viss instabilitet på den amerikanska
aktiemarknaden under april steg Standard &
Poor´s 500-index med nästan 5% från slutet av
mars till den 5 maj. Den fortsatt starka utveck-
lingen på den amerikanska aktie- marknaden

Diagram 6
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under april och i början av maj tycks huvud-
sakligen hänga samman med den pågående
robusta ekonomiska tillväxten, vilken avspeglades
i en stark tillväxt i företagsvinsterna. Efter en
kraftig ökning i de japanska aktiekurserna i mars
steg Nikkei 225-indexet med mer än 5% under
perioden från slutet av mars till den 30 april
(den japanska aktiemarknaden var stängd i början
av maj). Nedgången i de långa japanska räntorna
förefaller ha spelat en viktig roll för den fortsatta
ökningen i aktiekurserna i april, vilken också kan
ha påverkats av en ändring i uppfattningen om
utsikterna för en framtida återhämtning i den
ekonomiska tillväxten.

Utvecklingen på de internationella aktie-
marknaderna hade en stödjande effekt på aktie-
marknaderna i euroområdet medan läget i
Kosovo kan ha haft ett dämpande inflytande.
Bland de inhemska faktorer som spelade en viktig
roll för aktieprisutvecklingen i euroområdet
återfinns nedgången i de långa obligations-
räntorna under april. Liksom tidigare under 1999
tycks också förväntningar om att företags-
sammanslagningar inom vissa sektorer skulle få
en gynnsam effekt på företagsvinsterna ha
bidragit till ökningen i aktiekurserna. Slutligen
förefaller finansmarknadernas förväntningar om
utsikterna för exporten och företagsvinsterna i
vissa sektorer ha förbättrats. Detta framgår
framför allt av det starka resultatet för Dow Jones
EURO STOXX 50-index. I detta index ingår stora,
internationellt diversifierade företag, vars intäkter
tenderar att vara mera känsliga för den inter-
nationella miljön och för utvecklingen i

växelkursen än vad fallet är för mindre företag.
Indexet ökade med mer än 4% under perioden
från slutet av mars till den 5 maj, och vid den
senare tidpunkten låg det i motsats till det bredare
indexet högre än toppnoteringarna från mitten
av juli 1998 efter att ha stigit med mer än 11%
sedan slutet av 1998.

Diagram 7
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staterna och Japan.
Anm: Dow Jones EURO STOXX breda (aktiekurs) index för
euroområdet, Standard and Poor’s 500 för Förenta Staterna
och Nikkei 225 för Japan
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2 Prisutvecklingen

Uppgång i konsumentpriserna på
grund av högre oljepriser

Ökningen över 12 månader i det harmoniserade
konsumentprisindexet (HIKP) steg till 1,0% i
mars 1999 efter att ha legat på 0,8% under de
föregående fyra månaderna. Som väntat
orsakades denna uppgång av utvecklingen av
priset på energi, som avspeglade återhämtningen
i världsmarknadspriset på olja från 9,4 euro per
fat i februari till 11,8 euro per fat i mars. Även
om energipriserna i mars fortfarande var 2,8%
lägre än ett år tidigare hade de ökat tydligt jämfört
med februari då de låg 4,3% lägre än ett år tidigare
(se diagram 8). I april steg världsmarknadspriset
på olja ytterligare till 14,4 euro per fat, vilket
sannolikt återigen kommer att utöva ett tryck

uppåt på energipriskomponenten i HIKP-indexet.
Konsumentpriset på energi kommer också att
påverkas av en höjning av de tyska energi-
skatterna i april 1999. När det gäller totala HIKP
kommer emellertid denna effekt att i stort sett
motverkas av att effekten av höjningen av den
tyska mervärdesskatten i april i fjol faller ur
indexet.

Livsmedelspriserna steg i oförändrad takt, dvs.
med 1,4%, i mars 1999. En något större ökning
för priserna på oförädlade livsmedel (1,7% i mars
jämfört med 1,5% i februari) motverkades av en
något lägre ökning för priserna på förädlade
livsmedel (1,2% jämfört med 1,3%).
Tolvmånadersökningen i priserna på oförädlade
livsmedel har stigit markant sedan november
1998, då den uppgick till 0,8%, beroende på
utvecklingen av priserna på frukt och grönsaker.
Detta är emellertid inte ovanligt eftersom priserna
på oförädlade livsmedel tilsammans med
energipriserna hör till de beståndsdelar i HIKP
som fluktuerar mest.

Beträffande de återstående beståndsdelarna i
HIKP, som fluktuerar mindre, var tolvmånaders-
ökningen för priser på både andra industrivaror
än energi och för tjänster oförändrad i mars och
uppgick till 0,7% respektive 1,7%. Dessa siffror
bekräftar en tendens som observerats under
1998 till i stort sett stabila eller något avtagande
ökningstal för dessa poster, vilka svarar för två
tredjedelar och därmed merparten av totala
HIKP.

Inte heller i andra prisindex finns det tecken på
någon allmän, uppåtriktad rörelse i priserna. Men
omslaget i priserna på olja och andra råvaror
under de senaste månaderna kan väntas långsamt
slå igenom i dessa index under loppet av 1999.
Därför kan fallet i de industriella producent-
priserna, vilket uppgick till 2,7% i februari, väntas
sakta av under den närmaste framtiden. Det
huvudsakliga bidraget kan väntas komma från
prisutvecklingen i insatsvaruindustrin, där
producentpriserna påverkades kraftigt av det
starka fallet under 1998 i världsmarknadspriserna
på andra råvaror än energi.

Diagram 8

Källa: Eurostat.
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Slutligen har Eurostat publicerat preliminära
beräkningar, baserade på nationella data, för
fjärde kvartalet 1998 för ett nytt mått på
arbetskostnaden per timme. Dessa beräkningar
tyder på att ökningen i de totala
arbetskostnaderna per timme för hela ekonomin
(med undantag för jordbruk, utbildningsväsen
och sjukvård) avtog från 1,7% under tredje
kvartalet 1998 till 1,1% under fjärde kvartalet
och bekräftar därmed att utvecklingen förblivit
dämpad fram till slutet av 1998. Med tanke på
de löneavtal som nyligen slutits och på att
effekten av den italienska skattereformen 1998
fallit bort kan tillväxten arbetskostnaderna
förväntas öka något under loppet av 1999.

På det hela taget ligger den senaste tidens
uppgifter om prisutvecklingen i linje med tidigare
förväntningar om att ökningstakten för HIKP skulle
tillta, framför allt som följd av uppgången i priserna
på olja och på andra råvaror än energi. Denna
tendens kan också komma att bli synlig i andra
prisindex, t.ex. producentpriser, efter hand som
ny information blir tillgänglig under de närmaste
månaderna. Att döma av nu tillgänglig information
förefaller emellertid dessa tendenser inte komma
att ändra förväntningarna om att prisutvecklingen
för andra komponenter av HIKP än energi
kommer att fortsätta vara dämpad. Följaktligen
väntas totala HIKP fortsätta att på kort och
medellång sikt ligga i linje med Eurosystemets
definition på prisstabilitet.

Tabell 1

1996 1997 1998 1998 1998 1998 1999 1998 1998 1999 1999 1999 1999

2 kv 3 kv 4 kv 1 kv nov dec jan feb mar apr

 Harmoniserat
 konsumentpris (HIKP)
 och dess komponenter

 HKIP   2,2   1,6   1,1   1,3   1,1   0,8   0,8   0,8   0,8   0,8   0,8   1,0     .
 därav:

 Varor   1,8   1,1   0,6   1,0   0,7   0,2   0,3   0,2   0,1   0,2   0,2   0,5     .

     Livsmedel   1,9   1,4   1,6   2,1   1,7   1,1   1,3   1,0   1,0   1,2   1,4   1,4     .

         Förädlade livsmedel   1,9   1,4   1,4   1,6   1,4   1,2   1,2   1,2   1,1   1,3   1,3   1,2     .

         Oförädlade livsmedel   1,8   1,4   2,0   2,8   2,1   0,8   1,4   0,6   0,9   1,1   1,5   1,7     .

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

         Industrivaror exkl. energi   1,6   0,5   0,9   0,9   1,0   0,9   0,8   0,9   0,9   0,8   0,7   0,7     .

         Energi   2,6   2,8  -2,6  -1,4  -3,2  -4,4  -3,8  -4,4  -4,8  -4,4  -4,3  -2,8     .

 Tjänster   2,9   2,4   2,0   2,0   2,0   2,0   1,7   2,0   1,9   1,8   1,7   1,7     .

 Andra pris- och kostnadsindikatorer

 Producentpriser i industrin 1)   0,4   1,1  -0,8  -0,2  -1,3  -2,3     .  -2,4  -2,6  -2,7  -2,7     .     .

 Enhetsarbetskraftskostnader 2)   1,8   0,4     .  -0,6  -0,6     .     .    -    -    -    -    -    - 

 Arbetsproduktivitet 2)   1,6   2,3     .   1,8   1,8     .     .    -    -    -    -    -    - 

 Ersättning per anställd 2)   3,4   2,6     .   1,2   1,3     .     .    -    -    -    -    -    - 

 Total arbetskraftskostn. per timme 3)  2,8   2,3   1,4   1,6   1,7   1,1     .    -    -    -    -    -    - 

 Oljepris (euro per fat) 4)  15,9  17,1  12,0  12,8  11,7  10,0  10,3  10,2   8,8   9,5   9,4  11,8  14,4

 Råvarupriser 5)  -6,9  13,0 -12,5 -10,7 -18,2 -20,5 -16,0 -18,4 -19,4 -17,2 -16,1 -14,7 -12,6

Källor: Eurostat, nationella data, HWWA-Institut Fûr Wirtschaftsforschung, Hamburg, och ECB:s beräkningar.
1) Exkl. byggnadsverksamhet.
2) Hela ekonomin.
3) Hela ekonomin (exkl. jordbruk, utbildning och sjukvård).
4) Brent Blend (terminspris på leverans om en månad), ECU t.o.m december 1998.
5) Exkl. energi, ECU fram till december 1998.

Pris- och kostnadsutvecklingen i euroområdet
(Årlig procentuell förändring, där inget annat anges)
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3 Produktion, efterfrågan och utvecklingen på arbetsmarknaden

Nationalräkenskapsdata för euroområdet kommer
inom en snar framtid att baseras på det
europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS 95).
De nya uppgifterna kommer att innefatta
reviderade historiska data för ett antal tidigare
år. Den begränsade mängd nationella data på
denna grundval som redan finns tillgänglig tyder
på att övergången till det nya statistiska systemet
kan ge upphov till betydande revisioner när det
gäller såväl den historiska nivån för BNP som
tillväxten i BNP. Även om ändringarna kan
komma att påverka årsdata före 1999 är det ännu
inte klart huruvida de också kommer att påverka
kvartalsmönstret under den senaste tiden. För
närvarande bekräftar de senaste, reviderade
uppgifterna från Eurostat (daterade den 12 april)
bilden av långsammare tillväxt runt årsskiftet, i
stor utsträckning till följd av en negativ påverkan
från nettoexporten, medan den ekonomiska
aktiviteten främst hållits uppe av den privata
konsumtionen (se tabell 2).

Fortsatt svag tillväxt under de första
månaderna 1999

I frånvaro av BNP-siffror för första kvartalet 1999
har uppmärksamheten riktats mot nytillkomna
uppgifter om industriproduktionen, vilka är
tillgängliga t.o.m. februari 1999. Sedan den senaste
månadsrapporten utkom har data för både januari
och februari publicerats men det bör observeras
att uppgifterna för närliggande månader i stor
utsträckning är baserade på skattningar.

De uppgifter som publicerats av Eurostat ger
ringa belägg för att det skulle ha skett ett omslag
i produktionen under den allra första delen av
året. På basis av tremånaders glidande medeltal,
vilka används av hänsyn till volatiliteten i månatliga
industriproduktionsdata, var produktionen,
exklusive byggnads- och anläggningsverksamhet,
under perioden december 1998 till februari 1999
0,8% lägre än under de tre föregående

Tabell 2

Årsdata 1)  Kvartalsdata 2) 

1996 1997 1998 1997 1998 1998 1998 1998 1997 1998 1998 1998 1998 

4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv

 Real bruttonationalprodukt    1,7    2,5    2,9    3,1    3,7    2,9    2,8    2,3    0,7    0,8    0,6    0,7    0,2
 därav:

 Inhemsk efterfrågan    1,1    2,0    3,5    2,7    4,1    3,2    3,7    3,1    1,2    1,6    0,4    0,5    0,6

   Privat konsumtion    2,0    1,6    2,9    2,2    2,7    2,3    3,1    3,2    0,8    0,9    0,5    0,9    0,9

   Offentlig konsumtion    1,2   -0,1    1,1   -0,7    0,9    1,3    1,0    1,1   -0,9    1,7    0,4   -0,2   -0,7

   Bruttoinv., anläggningstillg.    0,8    2,1    4,0    2,7    5,7    3,2    4,1    3,1    1,2    1,9   -0,8    1,7    0,2

   Lagerförändringar 3)   -0,5    0,6    0,7    0,9    1,0    0,9    0,7    0,3    0,5    0,4    0,2   -0,4    0,1

 Nettoexport 3)    0,6    0,5   -0,5    0,5   -0,3   -0,3   -0,8   -0,7   -0,5   -0,7    0,2    0,2   -0,4

   Export 4)    4,7    9,8    5,4   11,2   10,0    7,8    3,8    0,7    0,9   -0,4    2,4    0,8   -2,1

   Import 4)    3,2    8,9    7,5   10,6   11,8    9,2    6,5    2,8    2,3    1,6    2,1    0,4   -1,2

Sammansättning av den reala BNP-tillväxten i euroområdet
(Procentuell förändring om ej annat anges; säsongjusterat)

Källor: Eurostat och ECB:s beräkningar.
1) Årsdata: Procentuell förändring från samma period föregående år.
2) Kvartalsdata: Procentuell förändring från föregående kvartal.
3) Bidrag till den reala BNP-tillväxten i procentenheter.
4) Export och import omfattar varor och tjänster samt inkluderar intern gränsöverskridande handel inom euroområdet. Handeln
inom euroområdet är inte fullständigt bortnettad i de import- och exportsiffror som används i nationalräkenskaperna. Därför är
dessa data inte fullt jämförbara med betalningsbalansdata.
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månaderna, (dvs. perioden från september till
november 1998). I februari föll produktionen i
förhållande till både den föregående månaden och
samma månad året innan, trots att uppgifter för
januari hade gett anledning tro att tillväxten var
positiv. I verkstadsindustrin fortsatte produktionen
att falla i februari 1999. Genomsnittet för
tremånadersperioden december 1998 till februari
1999 föll med 0,8%  i förhållande till den
föregående tremånadersperioden, vilket var något
mindre än nedgången under de två föregående
tremånadersperioderna. En uppdelning av
produktionen i verkstadsindustrin på de viktigaste
sektorerna visar att icke-varaktiga varor haft en
något mindre negativ trend än investerings- och
insatsvarorna. Fallet i produktionen av insatsvaror
under tremånadersperioden fram till februari
1999 uppgick till 0,7%, vilket var mer än dubbelt
mot den nedgång som uppmättes för motsvarande
tremånadersperiod fram till januari. Under de
senaste månaderna har produktionen av
varaktiga konsumtionsvaror fallit mest.

Enkäter rörande kapacitetsutnyttjandet i
verkstadsindustrin genomförs kvartalsvis av
Europeiska kommissionen och preliminära
uppgifter för april 1999 publicerades den 6 maj.
Enligt dessa var kapacitetsutnyttjandet i april
81,9% och var därmed oförändrat i förhållande
till januari (se tabell 4). Om kvartalssiffran
beräknas som ett genomsnitt av två successiva
mätresultat visar det sig att kapacitetsutnyttjandet
fortsatte falla under första kvartalet 1999 jämfört
med fjärde kvartalet 1998. Det kumulativa fallet i
kapacitetsutnyttjandet sedan andra kvartalet 1998
då det nådde en topp på 83,6% uppgår till 1,7
procentenhet. Kapacitetsutnyttjandet ligger dock
nära sitt långsiktiga genomsnitt.

Om data för omsättningen i detaljhandeln under
de senaste tre månaderna (inklusive januari) läggs
samman så att den kortsiktiga volatiliteten i serien
jämnas ut visar statistiken att den privata
konsumtionen fortfarande är relativt stark.
Omsättningen beräknas ha stigit med omkring

Tabell 3

Källor: Eurostat och ECB:s beräkningar.
Anm: Årliga procentuella förändringar har beräknats med användning av data som justerats för antalet arbetsdagar; procentuella
förändringar från månad till månad och från ett centrerat tremånaders medeltal till motsvarande medeltal tre månader tidigare
har beräknats med användning av säsongsjusterade och kalenderjusterade data.

1997 1998 1998 1999 1999 1998 1999 1999 1998 1998 1998 1998 1999
dec jan feb dec jan feb sep okt nov dec jan

månad till månad 3-mån. glidande medeltal

 Industriproduktion totalt   3,6   3,6  -0,8   1,8   0,0  -1,2   1,9  -0,8  -0,1  -0,1  -0,6  -0,3  -0,2

   Byggnadsverksamhet  -1,0   0,3  -1,5     .     .   0,0     .     .  -1,0  -1,1  -1,0     .     .

 Ind.prod. exkl. byggnadsverks.   4,3   4,0  -0,8   1,6  -0,2  -0,7   0,4  -0,4  -0,1   0,0  -0,4  -0,5  -0,8

   Tillverkningsindustrin   4,8   4,4  -1,3   0,7  -0,8  -1,2   1,5  -0,9  -0,1  -0,4  -1,0  -1,0  -0,8
 Huvudsakliga industrisektorer

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

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

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

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

   Icke varaktiga konsumtionsvaror  2,3   1,2  -1,9   1,3   1,0  -0,3   0,5   0,0  -0,1  -0,1  -0,2   0,0   0,1

Industriproduktionen i euroområdet
(Årlig procentuell förändring om inte annat anges)
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2% jämfört med samma tremånadersperiod
föregående år. Dessutom syns ingen tydlig
avsaktning i de senaste siffrorna över nybils-
registreringen, vilken steg med något mer än 7%
under tolvmånadersperioden fram till första
kvartalet 1999. Detta är det tredje kvartalet i rad
under vilket tillväxten överstigit 7%.

Enkätdata kan tyda på en viss
förbättring

Sedan månadsrapporten för april publicerades
har kommissionen offentliggjort resultatet av sina
företags- och hushållsenkäter för mars och april
1999 (se tabell 4). För mars var resultaten inte
uppmuntrande när det gäller utsikterna för en
återhämtning av den ekonomiska aktiviteten. De
tydde på en fortsatt försämring av stämningsläget
i industrin vilket lett till att indikatorn kommit
ned på sin lägsta nivå sedan januari 1997.
Samtidigt försämrades stämningsläget bland
hushållen något efter att ha legat på en rekordhög
nivå i januari och februari. Följdriktigt registrerades
också försämrade förväntningar i detaljhandeln.

I april försvagades hushållens förväntningar
ytterligare något medan stämningsläget i industrin
förbättrades i någon mån (för första gången sedan
juni 1998). Optimismen i detaljhandelssektorn
ökade också i april. En närmare analys av
delserierna i förtroendeindikatorn för industrin

ger vid handen att läget beträffande såväl
exportorder som inhemska order förbättrades
något i april. Dessutom var produktions-
förväntningarna i enkätresultaten för april högre.

I byggsektorn har det skett en svag ökning i
optimismen sedan början av året; tidigare hade
den förbättrats kraftigt under en lång period
mellan 1996 och 1998. Den tydliga förbättringen
i förtroendet i denna sektor avspeglas emellertid
inte i uppgifterna om den faktiska byggverk-
samheten, vilken ännu inte visat tecken på någon
varaktig uppgång.

Mot bakgrund av den befintliga informationen
(och med beaktande av att vissa serier bara finns
tillgängliga med en eftersläpning på flera månader)
finns det på det hela taget få tecken som tyder på
att avsaktningen i den ekonomiska aktiviteten i
euroområdet upphörde under de första två
månaderna 1999. På den allra sista tiden har
emellertid indikatorer hämtade från kom-
missionens enkäter gett ett visst stöd för tron på
en stabilisering eller t.o.m. en viss förbättring
under de kommande månaderna. Framför allt har
det skett en viss förbättring i stämningsläget i
industrin, medan den svaga nedgången i
hushållens optimism snarare kan ses som återgång
till normala nivåer än som en signal om en
försvagning av tillväxten i den privata konsum-
tionen. Det är likväl alltför tidigt att säga huruvida
enkätuppgifterna utgör en klar bekräftelse på att

Tabell 4

1996 1997 1998 1998 1998 1998 1999 1998 1998 1999 1999 1999 1999
2 kv 3 kv 4 kv 1 kv nov dec jan feb mar apr

 Ekonomiskt stämningsläge 1) -2,7  2,5  3,1  4,4  3,0  1,5  0,7  2,0  1,4  1,5  0,8 -0,2 -0,4

 Hushållens framtidstro 2)   -8   -3    7    7    7   10   12   10   11   12   12   11    9

 Industrins framtidstro 2)   -8    4    7   10    7    1   -3    0   -1   -1   -3   -4   -3

 Byggsektorns framtidstro 2)  -13  -10    4    1   10    8   14    9    9   14   14   14   15

 Detaljhandelns framtidstro 2)   -5   -3    4    2    5    3    3    2    2    6    2    0    5

 Kapacitetsutnyttjande (%) 3) 80,3 81,5 83,0 83,6 83,3 82,4 81,9    -    - 81,9    -    - 81,9

Resultat av kommissionens företags- och hushållsenkäter
(Säsongjusterade data)

Källa: Kommissionens företags- och hushållsenkäter.
1) Årliga procentuella förändringar; index 1985=100.
2) Nettotal i procentenheter; de redovisade siffrorna är beräknade som avvikelser från genomsnittet för perioden sedan januari 1985.
3) Data samlas in i januari, april, juli och oktober varje år. De redovisade kvartalssiffrorna anger genomsnitt av två på varandra
följande enkäter, dvs. de enkäter som genomförs i början av ifrågavarande kvartal och i början av följande kvartal. Årsdata är genomsnitt
av kvartalsdata.
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den ekonomiska aktiviteten håller på att
stabiliseras. Som framhållits ovan är det dessutom
möjligt att tidigare publicerade national-
räkenskapsdata kommer att revideras; de måste
därefter bli föremål för noggrann granskning.

Gradvis fallande arbetslöshet

I mars 1999 låg det standardiserade måttet på
arbetslösheten på 10,4%, oförändrat i förhållande
till föregående månads siffra som reviderats ned
från 10,5% (se tabell 5). Den oförändrade siffran
för mars följde på två successiva nedgångar i
arbetslösheten i januari och februari. Det är
emellertid värt att notera att arbetslösheten bland
dem som är äldre än 25 år, en grupp som utgör
tre fjärdedelar av den totala sysselsättningen,
praktiskt taget legat stilla sedan årsskiftet, vilket
visar att nedgången i arbetslösheten nu är mindre
brett baserad. Uppgifter om utvecklingen på
nationell nivå stöder också detta intryck, eftersom
det endast var ett fåtal länder som redovisade
fortsatta förbättringar. Å andra sidan fortsatte
arbetslösheten bland dem som yngre än 25 år
att falla i stort sett i oförändrad takt. Detta kan
tyda på att arbetsgivarna föredrar att rekrytera i
första hand yngre personer. Det kan emellertid
också avspegla effekten av ett antal
arbetsmarknadsprogram som nyligen etablerats
eller utökats i flera länder och som riktas mot
vissa, särskilt utvalda målgrupper, framför allt
yngre personer.

I brist på färska uppgifter om sysselsätt-
ningsutvecklingen får informationen om
arbetslösheten tolkas som att tillskapandet av nya
arbetstillfällen fortsatte under första kvartalet i
år trots försvagningen av den ekonomiska
aktiviteten. Att döma av statistik från Eurostat har
emellertid företag i de sektorer som är mest utsatta
för internationell konkurrens börjat anpassa
antalet anställda nedåt med början under sista

Tabell 5

1996 1997 1998 1998 1998 1998 1999 1998 1998 1998 1999 1999 1999 
2 kv 3 kv 4 kv 1 kv okt nov dec jan feb mar

 Totalt   11,6   11,6   10,9   10,9   10,8   10,6   10,4   10,6   10,6   10,6   10,5   10,4   10,4

   Under 25 år 1)   23,9   23,1   20,9   21,1   20,7   20,4   20,0   20,5   20,4   20,2   20,2   20,0   19,9

   25 år och äldre 2)    9,8    9,9    9,4    9,5    9,4    9,2    9,1    9,2    9,2    9,2    9,1    9,1    9,1

Källa: Eurostat.
1) 1998 representerade denna kategori 24,4% av den totala arbetslösheten.
2) 1998 representerade denna kategori 75,6% av den totala arbetslösheten.

Arbetslösheten i euroområdet
(Säsongjusterat)

Diagram 9

Arbetslösheten i euroområdet
(Månadsdata; säsongjusterat)
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kvartalet 1998 (se tabell 6). Denna statistik visar
att sysselsättningen i industri utom byggverk-
samhet föll med 0,3% jämfört med föregående
kvartal och att sysselsättningen i verkstads-
industrin föll med 0,1%. Sysselsättningen inom
byggverksamheten hade emellertid ökat mycket
kraftig under andra hälften av 1998 och särskilt
under fjärde kvartalet (1,5%), vilket med marginal
uppvägde bortfallet av arbetstillfällen under de
föregående månaderna. Någon indikator för
sysselsättningen inom tjänstesektorn i euro-
området som helhet finns ännu inte. Publiceringen
av ENS 95 kommer snart att förbättra läget när
det gäller tillgången på data. Partiell information
baserad på begränsad nationell statistik tyder
emellertid på att sysselsättningstillväxten i denna

sektor fortsatte, framför allt tack vare den höga
takten i tillskapandet av deltidsarbeten.

Allt som allt förefaller den trendmässiga nedgången
i arbetslösheten ha fortsatt under de första
månaderna 1999. Det är därför sannolikt att
tillskapandet av nya arbetstillfällen också fortsatt
trots avsaktningen i den ekonomiska aktiviteten.
Det finns emellertid tecken som tyder på att
utvecklingen mot en mera robust uppgång i
sysselsättningen saktade av kring årsskiftet. Det
är visserligen sannolikt att en återhämtning av
den ekonomiska aktiviteten under 1999 får
positiva effekter, men nedgången i arbetslösheten
och ökningen i sysselsättningen kan komma att
bli svagare än under 1998.

Kontrasterande utveckling av växel-
kursen i april och i början av maj

I april försvagades euron mot dollarn och låg på
1,06 dollar i slutet av månaden (se diagram 10).
Liksom under tidigare månader hängde denna
försvagning samman med  att det kom ny statistik
som visade att den starka tillväxten i den
amerikanska ekonomin fortsatte och att tecknen
på en återhämtning i euroområdet var få.
Eurosystemets beslut den 8 april att sänka
räntorna hade däremot liten effekt på eurons
växelkurs. Den militära konflikten på Balkan
bidrog också till försvagningen av euron på grund
av den allmänna osäkerhet på marknaderna som

följde av konflikten. Takten i eurons depreciering
i april var emellertid långsammare än under de
tre första månaderna 1999. I början av maj
apprecierade euron gentemot dollarn och vilket
ledde till att försvagningen under april uppvägdes.
Detta omslag skedde framför allt mot bakgrund
av ett mera positivt marknadssentiment som fick
stöd av förväntningar om framsteg i försöken att
få slut på konflikten i Kosovo. Den 6 maj
noterades euron till 1,08 dollar, dvs. samma kurs
som i början av april.

Den japanska yenen fortsatte att fluktuera kraftigt
under april samtidigt som den stärktes gentemot
euron och de flesta andra större valutor.

Tabell 6

Källor: Eurostat och nationella data.
1) Kvartalsdata: procentuell förändring från föregående kvartal; säsongjusterat.
2) Exklusive Belgien och Irland; säsongjusterat.

1997 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998
1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv okt nov dec

Kvartalsdata 1) 

 Hela ekonomin 2)   0,3   1,3   1,0   1,1   1,4   1,5   0,4   0,4   0,5   0,3    -    -    - 

 Industrin totalt  -1,4   0,1   0,0   0,0   0,2   0,2   0,2   0,0   0,0   0,0   0,3   0,2   0,0

   Byggnadsverksamhet  -0,5  -0,1  -0,1  -1,4  -0,4   1,5  -0,1  -0,5   0,6   1,5   1,4   1,6   1,4

 Hela industrin exkl. byggn.verks. -1,4   0,4   0,3   0,6   0,6   0,1   0,3   0,1   0,0  -0,3   0,3   0,1  -0,1

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

Sysselsättningstillväxten i euroområdet
(Årlig procentuell förändring, om inget annat anges)

4. Växelkurser och betalningsbalans
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Diagram 10

Apprecieringen av yenen orsakades framför allt av
förväntningar på marknaden om en förbättring av
de ekonomiska utsikterna och speciellt av
vinstutsikterna för ett antal japanska industrisektorer.
Dessa förväntningar bidrog till betydande
kapitalinflöden till Japan och gav stöd åt yenens
kurs. I början av maj stärktes emellertid euron mot
yenen och noterades till 131 yen den 6 maj, dvs. i
stort sett samma nivå som i början av april.

Euron försvagades också mot det brittiska pundet
i april och stärktes därefter i början av maj. Eftersom
de senare  rörelsernavar mindre utpräglade än
rörelserna mellan dollarn och euron blev resultatet
en liten appreciering av pundet mot dollarn vilken
kan tillskrivas de förbättrade utsikterna för den
brittiska ekonomin. Den 6 maj noterades euron
till 0,66 pund. Mot schweizerfrancen var euron i
stort sett stabil under april och början av maj på
omkring 1,60 francs.

Valutorna inom ERM II var i stort sett stabila mot
euron (se diagram 11). Den danska kronan har
legat inom ett mycket snävt intervall på 7,43-

7,45 kroner, dvs. kursen har varit omkring 0,3%
starkare än centralkursen. Mot den grekiska
drakman har fluktuationerna varit något större
och legat i intervallet 321-327 drakmer. Detta
beror på att fluktuationsbandet för drakman är
bredare och på att det råder större variabilitet i
utsikterna för Greklands ekonomi, räntor och
aktiekurser än fallet är i euroområdet. Sedan den
4 januari har den grekiska drakman varit i
genomsnitt 9% starkare än centralkursen.

När det gäller andra handelspartner är det värt
att notera att de förbättrade utsikterna för den
asiatiska regionen, med undantag av Japan, ledde
till en markant appreciering av valutorna i
regionen samt att uppgången i priserna på olja
och vissa råvaror ledde till en förstärkning av
den australiensiska dollarn, den kanadensiska
dollarn och den norska kronen.

Diagram 11

Källa: ECB.

Källa: ECB.
Anm: De horisontella linjerna anger centralkursen och respek-
tive flukturationsband (+/-2,25% för DKK och +/-15% för
GRD).
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Diagram 12 Enligt denna statistik uppvisade euroområdets
bytesbalans för 1998 ett överskott på 67,0
miljarder ecu eller 1,2% av BNP. Överskottet
uppstod som resultat av en kombination av
överskott i varu- och tjänstebalanserna på 122,1
miljarder ecu respektive 3,1 miljarder ecu och
av underskott i faktorinkomst- och transfererings-
balanserna på 12,6 miljarder ecu respektive 45,5
miljarder ecu (se tabell 7).

I januari och februari 1999 tillsammans, uppgick
överskottet i euroområdets bytesbalans till 3,7
miljarder euro, vilket är 3,3 miljarder euro mer
än under motsvarande månader 1998. Detta
berodde främst på ett mindre underskott i
transfereringsbalansen.

Under de två första månaderna 1999 var
överskottet i handelsbalansen 11,2 miljarder euro,
dvs. 1,7 miljarder mindre än under samma period
1998. Det var nästan jämnt fördelat mellan januari
och februari. Under samma period uppgick
exportvärdet till 111,2 miljarder euro (omkring
8,0% mindre än under samma period 1998), vilket
bekräftar att den nedgång i exporten som på basis
av handelsstatistik hade noterats redan i slutet
av 1998 fortsatte. (Se tabell 9 i Statistikbilagan i
denna Månadsrapport.) Den svaga export-
utvecklingen berodde främst på lägre inter-
nationell efterfrågan. Värdet på importen sjönk
med omkring 8 miljarder eller 7,4% i januari/
februari jämfört med året innan, framför allt som
följd av fallande olje- och råvarupriser.

Euroområdets tjänstebalans uppvisade ett
underskott på 1,9 miljarder euro under de två
första månaderna 1999, dvs. 1 miljard mindre än
under samma period 1998. Faktorinkomsterna
gav upphov till ett underskott på 1,5 miljarder
euro, dvs. omkring 1,1 miljard mindre än under
samma period ett år tidigare. Löpande
transfereringar utgör den största underskotts-
posten och uppväger delvis överskotten i
handelsbalansen. Under januari och februari 1999
var underskottet i de löpande transfereringarna
4,1 miljarder euro, dvs. omkring 2,8 miljarder
lägre än under samma period 1998. Netto-
utlåningen till resten av världen, vilket är summan
av bytesbalansen och kapitalbalansen, ökade med
omkring 2,6 miljarder euro jämfört med samma
period 1998 och uppgick till 6,4 miljarder euro.

Källa: BIS
1) Beräkningar av BIS; för upplysningar om metod, se tabell 10
i statistikbilagan i denna månadsrapport. En ökning i indexvärdet
motsvarar en appreciering av för euroområdet. De horisontella
linjerna anger medeltal för den redovisade perioden.
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(Månadsgenomsnitt; index 1990 = 100)

1994 1995 1996 1997 1998
85

90

95

100

105

85

90

95

100

105

Nominellt Realt, KPI

nominella, effektiva termer försvagades euron med
1,4% i april och steg med 1,3% i början av maj.
Den 6 maj var eurons effektiva växelkurs runt
6% lägre än vid tiden för eurons införande den 4
januari 1999 (se diagram 12). Den långsammare
takten i eurons depreciering under april och den
därpå följande apprecieringen i början av maj
kan tyda på att skillnaderna i konjunkturutsikterna
för euroområdet och dess viktigaste handels-
partner har haft mindre betydelse för den senaste
tidens växelkursutveckling.

Fortsatt överskott i bytesbalansen

Nya betalningsbalansdata för euroområdet blev
tillgängliga i april 1999. Denna statistik samman-ställs
av ECB på grundval av uppgifter från de nationella
centralbankerna om externa transak-tioner med
motparter utanför euroområdet. Den statistik som
nu blivit tillgänglig avser månadsdata för 1998 och
de första två månaderna 1999 (se box 2).
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Tabell 7

Euroområdets betalningsbalans 1)

(Miljarder euro, jämfört med miljarder ecu 1998 (ej säsongjusterat))

Rörelser i den finansiella balansen

Betalningsbalansens finansiella del visar att det
under 1998 skett en nettoexport av kapital både
i form av direkta investeringar och portfölj-
investeringar. Beloppen uppgick till 100,2

miljarder ecu respektive 90,8 miljarder ecu.
Transaktioner i obligationer och skuldebrev
svarade för största delen av utflödet av
portföljinvesteringar. Däremot skedde det ett stort
inflöde av kapital för andra investeringar. Det
uppgick till 198,9 miljarder ecu och bestod

1998 1999 1999 1999 1999 1999 1999
jan feb    (jan)+(feb) jan feb (jan)+(feb)

Skillnad i absoluta tal
från föregående period

Bytesbalans (a) 67,0  -0,2   3,9 3,7 2,2 1,1 3,3
   Kredit 1277,8  94,3  93,7 188,0 -10,3 -7,2 -17,6
   Debet 1210,7  94,5  89,8 184,4 -12,5 -8,3 -20,8
      Varor 122,1   4,0   7,2 11,2 -0,9 -0,8 -1,7
         Kredit 779,4  53,0  58,1 111,2 -5,6 -4,2 -9,7
         Debet 657,3  49,0  50,9 99,9 -4,6 -3,4 -8,0
      Tjänster 3,1  -1,3  -0,6 -1,9 1,0 -0,0 1,0
         Kredit 247,6  14,5  16,0 30,5 -4,0 -1,6 -5,6
         Debet 244,4  15,8  16,6 32,4 -5,0 -1,6 -6,6
      Inkomster -12,6  -1,3  -0,2 -1,5 0,6 0,6 1,1
         Kredit 190,2  14,2  14,3 28,4 -0,4 -0,8 -1,3
         Debet 202,9  15,5  14,4 29,9 -1,0 -1,4 -2,4
      Löpande transfereringar -45,5  -1,6  -2,6 -4,1 1,6 1,3 2,8
         Kredit 60,6  12,6   5,3 18,0 -0,4 -0,6 -1,0
         Debet 106,1  14,2   7,9 22,1 -1,9 -1,9 -3,8

Kapitalbalans (b) 12,6   2,7   0,0 2,7 -0,1 -0,6 -0,6
   Kredit 17,6   3,1   0,5 3,6 0,0 -0,4 -0,4
   Debet 5,0   0,5   0,5 1,0 0,1 0,2 0,3

Nettoutlåning till övriga världen (a)+(b) 79,7   2,5   3,9 6,4 2,1 0,5 2,6

Finansiell balans 7,9  11,8   6,7 18,6 -1,7 24,4 22,6
   Direktinvesteringar -100,2  -5,2  -2,0 -7,2 -0,1 2,5 2,5
      Tillgångar -177,9 -11,6  -5,4 -17,0 -1,8 9,6 7,8
      Skulder 77,7   6,3   3,4 9,8 1,7 -7,0 -5,4
   Portföljinvesteringar -90,8   8,1 -16,8 -8,7 10,1 6,0 16,1
      Tillgångar -307,1 -17,2 -19,8 -37,0 3,5 31,3 34,8
      Skulder 216,3  25,3   3,0 28,2 6,6 -25,3 -18,8
   Finansiella derivat -8,3  -2,1  -0,2 -2,4 -0,4 -1,0 -1,3
   Övriga investeringar 198,9  13,6  21,2 34,7 -6,4 8,3 1,8
      Tillgångar -37,0 -59,2  20,4 -38,8 -44,9 34,5 -10,3
      Skulder 235,8  72,8   0,7 73,5 38,4 -26,3 12,1
   Reservtillgångar 8,3  -2,4   4,6 2,2 -4,9 8,6 3,6

Restpost -87,6 -14,3 -10,6 -24,9 -0,4 -24,8 -25,3

Källa: ECB.
Summabeloppen kan avvika från summan av delarna p.g.a avrundning.
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Box 2

Euroområdets betalningsbalans och Eurosystemets valutreserver - metodfrågor

Månadsstatistik för euroområdets betalningsbalans, som sammanställts av ECB, publiceras för första gången i

detta nummer av ECB:s månadsrapport (se tabellerna 8.1-8.5 i statistikbilagan). Ett pressmeddelande med samma

statistik publicerades av ECB den 30 april 1999. Statistiken omfattar nyckeldata för den fullständiga betalningsba-

lansen på månadsbasis fr. o. m. 1998.

Fr. o. m. juli 1999 kommer ECB också att publicera kvartalsdata för euroområdet med en mera detaljerad redovis-

ning av huvudposterna i den finansiella balansen (direkta investeringar, portföljinvesteringar, finansiella derivat,

andra investeringar och reservtillgångar) samt uppgifter om inkomster av investeringar.

Betalningsbalansstatistiken för euroområdet sammanställs genom aggregering av bruttouppgifter om de gränsö-

verskridande transaktionerna mellan hemmahörande och icke-hemmahörande i euroområdet på basis av rapporter

från de 11 deltagande länderna. Ingen hänsyn tas till transaktioner mellan hemmahörande i de deltagande medlems-

staterna. Av statistiska skäl betraktas Europeiska unionens institutioner (men inte ECB) som icke-hemmahörande

i euroområdet. I princip skulle euroområdets betalningsbalans ha kunnat sammanställas genom summering av

nettouppgifter över de deltagande ländernas betalningsbalanser. Som påpekats i första numret av ECB:s månads-

rapport skulle detta emellertid i praktiken ha lett till betydande diskrepanser för euroområdet som helhet.

De begrepp och definitioner som används i statistiken över betalningsbalansen och den finansiella nettoställningen

gentemot utlandet (för vilken statistik avseende fordringar och skulder i slutet av 1998 kommer att publiceras i

höst) är baserade på befintliga internationella och europeiska normer, särskilt femte utgåvan av IMF:s

betalningsbalanshandbok (oktober 1993) samt de operationella metodregler som antagits av ECB (ECB:s riktlinje

av den 1 december 1998 (ECB/1998/17)) och av Europeiska kommissionen (Eurostat); tillämpningen av dessa

normer har harmoniserats bland de nationella statistikmyndigheterna. I det följande ges en kort beskrivning av de

enskilda posterna.

I bytesbalansen registreras transaktioner när ekonomiska värden skapas, utbytes, överförs eller försvinner. Varor

registreras vid datum för överföringen av äganderätten; det bör noteras att varuposten i betalningsbalansen (tabel-

lerna 8.1 och 8.2) inte är fullt jämförbar med motsvarande post i handelsstatistiken (se tabell 9 i Statistikbilagan i

denna Månadsrapport) på grund av skillnader i definitioner, täckning och tid för insamling av uppgifterna.

Tjänster registreras vid den tidpunkt då de faktiskt utförs; inkomster registreras normalt vid den tidpunkt då de

intjänas. Inkomsterna består av ersättning till arbetstagare och inkomster av investeringar. Löpande transfere-

ringar registreras vid tidpunkten för den underliggande transaktionen; de består av alla transfereringar som inte

utgör överföringar av kapital, vilka registreras på (den nya) kapitalbalansen.

I den finansiella balansen sammanställs direkta investeringar och portföljinvesteringar samt övrigt kapital  på

basis av nettoflöden i tillgångar och skulder. Nettoförändringar i tillgångar och skulder i förhållande till centralbanke-

rna i EU-länder utanför euroområdet, vilka normalt uppstått som följd av gränsöverskridande överföringar via

TARGET, ingår på tillgångssidan i andra investeringar under delposten för Eurosystemet. Finansiella derivat

registreras på nettobasis och redovisas skilt från portföljinvesteringar. Nettoflöden som hänger samman med

räntederivat registreras i balansen för finansiella derivat och inte som ränteflöden i enlighet en nyligen ingången

internationell överenskommelse.

Euroområdets valutareserver består av högt likvida, omsättningsbara fordringar som innehas av ECB och de

deltagande nationella centralbankerna och som är utställda av icke-hemmahörande i euroområdet och deno-

minerade i främmande valuta (dvs. i andra valutor än euro och dess nationella underenheter) plus guld, särskilda

dragningsrätter och de deltagande centralbankernas reservpositioner i IMF.
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huvudsakligen av en ökning i MFI-sektorns (utom
Eurosystemet) utlandsskulder. Brister i
redovisningen av utflöden, särskilt för portfölj-
och andra investeringar, kan ha bidragit till att
månadsstatistiken uppvisade betydande
restposter, vars sammanlagda negativa belopp för
1998 uppgick till 87,6 miljarder ecu.

De finansiella flödena under de första två
månaderna 1999 kännetecknades av kontra-
sterande utveckling. I januari gav portfölj-
investeringarna upphov till ett nettoinflöde på 8,1
miljarder euro, vilket huvudsakligen berodde på
att investerare utanför euroområdet gjorde stora
nettoinköp av obligationer och skuldebrev. Detta
är förenligt med rapporter vid tiden för den
brasilianska krisen om flöden orsakade av en ”flykt
till kvalitet” och med det faktum att euron var
relativt stark under första hälften av januari.

Denna definition av Eurosystemets valutareserver överensstämmer med IMF:s riktlinjer, vilka kan avvika från de

redovisningsnormer som används i Eurosystemets konsoliderade balansräkning (tabell 1.1). Eurosystemets valuta-

reserver redovisas brutto utan hänsynstagande till skulder relaterade till valutareserverna. Posterna i tabell 8.6 är

marknadsvärden.

Data över betalningsbalansstatistik publicerade av ECB för perioden före 1999 baseras på transaktioner med

motparter utanför euroområdet och uttrycks i ecu. När det gäller  investeringar i övrigt kapital  bygger uppdel-

ningen mellan externa och interna transaktioner för MFI-sektorn delvis på uppskattningar. För 1998 är därför

betalningsströmmarna för MFI-sektorn i balansen för övrigt kapital inte fullt jämförbara med motsvarande data för

1999.

Förändringar före 1999 i euroområdets valutareserver bygger på aggregering av nationella data och innehåller

fordringar utställda av hemmahörande i euroområdet; de är därför inte jämförbara med uppgifter om Eurosystemets

valutareserver fr. o. m. 1999. Jämförbarhetspoblem som hänger samman med insamlingsmetoden uppträder också

när det gäller data från före 1999 för portföljinvesteringar och finansiella derivat.

Ytterligare information om betalningsbalansstatistiken tillhandahålls på ECB:s hemsida.

I stark kontrast till utvecklingen i januari svarade
portföljinvesteringarna under februari för ett
utflöde på 16,8 miljarder euro. De relativt stora
utflödena av portföljinvesteringar hängde samman
med köp av obligationer och skuldebrev
emitterade av låntagare utanför euroområdet, och
sammanföll med förekomsten av en relativt stor
skillnad i ränta mellan amerikanska
statsobligationer och statsobligationer utgivna i
euroområdet. Placeringar i aktier var i stort sett i
balans under januari och februari. Balansen för
andra investeringar uppvisade ett betydande
inflöde, vilket återspeglade en ytterligare
försämring i MFI-sektorns (utom Eurosystemet)
externa position. Utflödena av direkta
investeringar var begränsade under de första två
månaderna 1999 (5,2 miljarder euro i januari
och 2,0 miljarder euro i februari).
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Eurosystemets styrsystem
– en beskrivning och första analys

I de första numren av ECB:s månadsrapporter publicerades flera artiklar som redogjorde för den
penningpolitiska strategi som Eurosystemet följer för att fullgöra sin uppgift att upprätthålla prisstabilitet
i euroområdet. Denna strategi baseras på två pelare. Den första pelaren består i en framträdande roll
för penningmängden med ett kvantitativt referensvärde för dess tillväxt, ioch den andra omfattar en
bred bedömning av utsikterna för prisutvecklingen och riskerna för prisstabiliteten. Genom styrsystemet
regleras genomförandet av de åtgärder som är nödvändiga för att verkställa penningpolitiska beslut. De
centrala delarna i Eurosystemets styrsystem är öppna marknadsoperationer, stående faciliteter och
kassakrav. Denna artikel innehåller en beskrivning av styrsystemets viktigaste egenskaper och en första
analys av dess tillämpning under de tre första uppfyllandeperioderna för kassakraven sedan starten av
valutaunionen, dvs. sammantaget från den 1 januari till 23 april 1999.

Hittills har erfarenheten visat att Eurosystemets styrsystem utgör ett effektivt verktyg för att styra
penningmarknadsräntorna, begränsa deras instabilitet och göra det möjligt för Europeiska centralbanken
(ECB) att sända lämpliga penningpolitiska signaler. De huvudsakliga refinansieringstransaktionerna har
uppfyllt sin avsedda roll att signalera inriktningen på penningpolitiken, styra penningmarknadsräntorna
och svara för merparten av Eurosystemets tillförsel av likviditet till banksystemet. De långfristiga
refinansieringstransaktionerna har gett banksystemet ytterligare ett stabilt likviditetstillflöde med tre
månaders löptid. De stående faciliteterna har i praktiken satt en övre och en nedre gräns för
dagslåneräntan. Kassakravssystemets utjämningsbestämmelse har bidragit till att dämpa de dagliga
likviditetssvängningarna, vilket gjort det onödigt att genomföra finjusterande transaktioner. Denna
utveckling, i kombination med att de stående faciliteterna varit lågt utnyttjade de flesta dagar, tyder på
att marknadsaktörerna i euroområdet har anpassat sig väl till den nya miljön.

1 Styrsystemets viktigaste delar

Styrsystemets roll i genomförandet
av penningpolitiken

Styrsystemet kan definieras som den uppsättning
verktyg en centralbank använder för att reglera
likviditeten och styra räntorna på penning-
marknaden. På denna marknad är det möjligt för
kreditinstitut med likviditetsöverskott att ge lån
till institut med likviditetsunderskott till löptider
som varierar mellan en dag och – normalt – ett
år. Totalt sett har banksystemet i euroområdet ett
likviditetsunderskott. Det föreligger följaktligen ett
behov av refinansiering från Eurosystemet. Genom
att tillhandahålla likviditet på marginalen kan
Eurosystemet styra penningmarknadsräntorna
och överföra penningpolitiska impulser längs
avkastningskurvan som ett led i Eurosystemets
penningpolitiska strategi, inbegripet referens-
värdet för tillväxten i penningmängden.

En avgörande faktor vid överföringen av
penningpolitiska impulser är att det råder
homogena förhållanden på penningmarknaden.
Därför är det viktigt att marknadsaktörerna kan
genomföra transaktioner med motparter i hela
euroområdet, för att kunna utnyttja potentiella
arbitragemöjligheter och eliminera eventuella
ränteskillnader i euroområdet. Effektiva och
tillförlitliga betalningssystem i hela området är
därför oumbärliga för ett smidigt och effektivt
genomförande av den gemensamma penning-
politiken (se beskrivningen av TARGET:s funktion
i Box 1).

Alla beslut som rör genomförandet av penning-
politiken fattas av ECB:s beslutande organ. De
praktiska aspekterna, t.ex. verkställandet av öppna
marknadsoperationer och hanteringen av de
stående faciliteterna och kassakravssystemet, är
dock decentraliserade och sköts av de nationella
centralbankerna.
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Det sätt på vilket de instrument som ingår
istyrsystemet används framgår av den konsoli-
derade balansräkning som publiceras av
Eurosystemet varje vecka. På balansräkningens
tillgångssida återfinns bland annat de instrument
genom vilka centralbanken tillför likviditet i
banksystemet, medan skuldsidan visar de instru-
ment som drar in likviditet från systemet. De
poster i balansräkningen som ligger utanför den
direkta kontrollen av de myndigheter som utför
penningpolitiken, men som också påverkar
systemets likviditet, brukar kallas “autonoma
faktorer” (t.ex. statlig inlåning i Eurosystemet och
sedlar i omlopp). En analys av dessa är särskilt
viktig för att rätt förstå hur de penningpolitiska
instrumenten används. Den veckovisa publi-
ceringen av Eurosystemets konsoliderade balans-
räkning spelar därför en viktig roll för att
informera allmänheten om penningpolitiken.

I detta avsnitt granskas de viktigaste kännetecknen
hos de instrument som ingår i Eurosystemets
styrsystem. En närmare redogörelse för dessa
instrument finns i ECB:s rapport “Den gemen-
samma penningpolitiken i etapp tre: Allmän
dokumentation om ECB:s penningpolitiska
instrument och förfaranden”, som publicerades i
september 1998.

Öppna marknadsoperationer

Öppna marknadsoperationer spelar en viktig roll
i den penningpolitiska strategin för att styra
räntorna och reglera likviditetsförsörjningen på
marknaden. Merparten av Eurosystemets
likviditetstillskott till banksystemet sker genom de
huvudsakliga refinansieringstransaktionerna. Dessa är
öppna marknadsoperationer som utförs varje
vecka genom ett anbudsförfarande och meden
löptid på två veckor. Ytterligare likviditet tillförs
genom långfristiga refinansieringstransaktioner. Dessa
är månatliga anbudstransaktioner med en löptid
på tre månader. För enkelhets skull kommer dessa
transaktioner att även benämnas veckovisa anbud
respektive månatliga anbud.

Både veckovisa anbud och månatliga anbud
genomförs som “standardiserade anbud”. I
Eurosystemets styrsystem avser denna term att
de anbudet som verkställs under en 24-

timmarsperiod från annonseringen av anbuds-
villkoren till meddelandet av resultaten. Förloppet
följer en i förväg offentliggjord tidtabell. Alla institut
som uppfyller de allmänna kriterierna för att vara
motparter får delta i dessa transaktioner.
Eurosystemet kan genomföra standardanbud i
form av antingen auktioner med fast ränta eller
auktioner med rörlig ränta. I det förra fallet anger
Eurosystemet räntan på förhand och varje
deltagande motpart ger anbud på hur stort belopp
som de är villiga at delta med. I det senare fallet
ger motparten anbud på både belopp och ränta.
Vid auktioner med rörlig ränta görs ytterligare
en åtskillnad, nämligen om de sker med  enhetlig
ränta (då tilldelningsräntan på alla accepterade
anbud är lika med marginalräntan, dvs. den lägsta
accepterade räntenivån)  eller med multipel ränta
(då varje anbudsgivare får en tilldelning till den
ränta som erbjudits i det enskilda anbudet).

Vid veckovisa anbud kan Eurosystemet välja
mellan auktioner med fast ränta och auktioner
med rörlig ränta, medan det normalt genomför
alla månatliga anbud som auktioner med rörlig
ränta. Dessutom tillkännager det normalt i förväg
det totala beloppet för transaktionen vid månatliga
anbud, men inte vid veckovisa anbud. För
veckovisa anbud innebär detta att Eurosystemet
antingen direkt sätter den ränta som gäller (om
det genomför ett anbud till fast ränta) eller
påverkar räntan genom att fastställa det totala
belopp som skall tilldelas (om det genomför ett
anbud till rörlig ränta). De veckovisa anbuden är
följaktligen utformade för att spela en nyckelroll i
styrningen av räntorna. Vid månatliga anbud med
rörlig ränta accepterar Eurosystemet däremot
normalt den ränta som etableras vid auktionen,
nämligen den ränta till vilken anbud som lämnats
in av kreditinstituten täcker det i förväg
tillkännagivna tilldelningsbeloppet.

Eurosystemet kan vid behov även utföra
finjusterande transaktioner för att jämna ut rörelser
i räntorna, i synnerhet om dessa orsakas av
oväntade svängningar i likviditeten. Med tanke
på det avsedda syftet kan finjusterande
transaktioner vid behov utföras genom snabba
anbud (vid vilka det tar en timme från
annonseringen av anbudsvillkoren till beskedet
om tilldelningen) eller genom bilaterala förfaranden.
Ett begränsat antal utvalda motparter får delta i
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sådana transaktioner. Eurosystemet kan också
utföra strukturella transaktioner för att påverka sin
nettoposition gentemot banksystemet över en
längre period. Dessa transaktioner kan
genomföras i form av repotransaktioner, direkta
köp/försäljningar av värdepapper eller emissioner
av skuldcertifikat.

Stående faciliteter

Eurosystemet bedriver också penningpolitik
genom att justera räntan på sina stående
faciliteter. Syftet med de stående faciliteterna är
att tillföra respektive dra in likviditet över natten.
Motparterna kan använda utlåningsfaciliteten för
att erhålla likviditet över natten från de nationella
centralbankerna mot godtagbara säkerheter och
inlåningsfaciliteten för att  deponera medel över
natten hos de nationella centralbankerna. Alla
institut som uppfyller kriterierna för att vara
godkänd motpart har tillgång till de stående
faciliteterna. Det finns inga inskränkningar i
tillgången till de stående faciliteterna, men ECB
får i särskilda fall införa begränsningar eller
anpassa villkoren. Vad gäller utlåningsfaciliteten
måste dessutom motparterna ställa säkerhet i
tillräcklig omfattning. Räntorna på de stående
faciliteterna sätter under normala omständigheter
en övre respektive nedre gräns för dagslåneräntan
och kan användas för att sända signaler om den
medelfristiga inriktningen på penningpolitiken.

Kassakravssystemet

Kreditinstituten i euroområdet är underkastade
kassakrav. Dessa skall uppfyllas som genomsnitt
under en en-uppfyllandeperiod på en månad som
löper från den 24:e i varje månad till den 23:e i
nästa månad. Som en övergångsåtgärd löpte dock
den första uppfyllandeperioden från den 1 januari
till den 23 februari 1999.

Kassakravssystemet används primärt för att
stabilisera penningmarknadsräntorna. Genom-
snittsbestämmelsen gör det möjligt för kredit-
instituten att jämna ut  dagliga rörelser i likvidi-
teten, eftersom tillfälliga kassaöverskott (kassa-
behållningar som överstiger kassakravet) kan
kompenseras med  underskott under en och

samma uppfyllandeperiod. Detta innebär att
instituten kan tjäna på att låna ut till marknaden
och ha ett kassaunderskott när dagslåneräntan
ligger över den som förväntas råda under resten
av uppfyllandeperioden, och att låna upp och ha
ett kassaöverskott i det omvända fallet. För
banksystemet som helhet skulle detta, rent
teoretiskt, leda till att den rådande dagslåneräntan
blir lika med den förväntade framtida räntan,
eftersom varje skillnad mellan de två räntesatserna
skulle erbjuda en motsvarande vinstmöjlighet.
Möjligheten att uppväga kassaöverskott med
kassaunderskott skapar således utrymme för vad
som brukar kallas “intertemporalt arbitrage”.
Detta arbitrage stabiliserar dagslåneräntan under
uppfyllandeperioden och gör det onödigt för
centralbanken att intervenera ofta på
penningmarknaden. Om sådana interventioner
skulle göras ofta och för olika syften skulle detta
kunna undergräva penningpolitikens effektivitet,
eftersom centralbankens signaler skulle kunna bli
diffusa.

En annan viktig uppgift för kassakravssystemet
är att öka banksystemets likviditetsunderskott. En
centralbank kan visserligen kan agera även i en
miljö som präglas av ett likviditetsöverskott, men
det har i praktiken visat sig att dess förmåga att
styra penningmarknadsräntorna är bättre när det
föreligger underskott. Kravet på kreditinstituten
att hålla kassamedel på konton hos de nationella
centralbankerna bidrar till att öka behovet av
refinansiering från centralbanken och ligger i linje
med att de instrument som tillför likviditet givits
en framträdande roll i Eurosystemets styrsystem.

Kassakravet uppgår till 2 procent av de kassa-
kravsgrundande posterna på balansräkningen,
med avdrag av ett generellt belopp på 100 000
euro. På innestående kassakravsmedel betalas
ränta motsvarande den genomsnittliga räntan
för de veckovisa anbuden under uppfyllande-
perioden. Denna ränta bör i normala fall ligga
nära penningmarknadsräntorna och följaktligen
avsevärt minska den börda som ett kassakravs-
system lägger på den privata sektorn och
mildra de effekter systemet kan få på kon-
kurrenskraften hos kreditinstitut som är be-
lägna i euroområdet.
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Deltagande i och avveckling av penningpolitiska transaktioner

Motparter

Motparterna vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner (stående faciliteter och öppna marknadsoperatio-

ner) måste uppfylla vissa generella kriterier. Framför allt kan endast institut som omfattas av kassakravssystemet

godtas som motparter. Kriterierna är enhetliga i hela euroområdet och har utformats i avsikt att ge en bred krets av

institut möjlighet att delta i dessa transaktioner, och på så sätt stärka likabehandlingen av institut över hela

euroområdet och säkerställa att motparterna uppfyller vissa tillsynskrav och operativa krav.

Enligt artikel 19.1 i stadgan för ESCB är alla kreditinstitut som är etablerade i euroområdet (enligt definitionen i

artikel 1 i första banksamordningsdirektivet) skyldiga att uppfylla kassakrav. ECB får emellertid medge undantag

från kassakraven för institut som är föremål för likvidationsförfarande eller rekonstruktion, samt andra kategorier

av institut för vilka syftet med kassakravssystemet inte skulle uppnås genom att dessa institut ålades kassakrav.

Sådana undantag måste beviljas på enhetliga grunder. Den 23 april 1999 hade ännu inte något kreditinstitut

medgivits undantag från kassakrav.

En uttömmande lista över monetära finansiella institut (MFI) inom euroområdet publiceras varje månad på ECB:s

hemsida (www.ecb.int) och uppdateras regelbundet den sista arbetsdagen i varje månad. Definitionen av MFI

inbegriper såväl kreditinstitut som andra finansiella institut vars verksamhet är att ta emot inlåning eller nära

substitut till inlåning från allmänheten och som för egen räkning (åtminstone i ekonomiskt avseende) lämnar kredit

eller placerar i värdepapper. På denna lista anges vilka MFI som är kreditinstitut och följaktligen underkastade

kassakrav, samt vilka institut som beviljats undantag. Motparter kan mot listan kontrollera huruvida de har skulder

till institut som själva är kassakravspliktiga, och dessa skulder därför inte omfattas av av kassakravet på 2%.

I slutet av mars 1999 fanns det totalt 10 833 MFI, av vilka 8 249 var kreditinstitut. Drygt en tredjedel av dessa

institut uppfyllde samtliga kriterier för att få delta i  penningpolitiska transaktioner. Eftersom 800 kreditinstitut i

genomsnitt deltagit i de veckovisa anbuden, har alltså i praktiken ungefär en av tre godkända motparter utnyttjat

möjligheten till direkt deltagande.

Godtagbara värdepapper

Alla lånetransaktioner i Eurosystemet skall baseras på tillfredsställande säkerhet. För att garantera likabehandling

av motparterna och öka den operativa effektiviteten måste säkerheterna uppfylla vissa harmoniserade kriterier om

de skall vara godtagbara. Samtidigt måste existerande skillnader mellan medlemsstaterna i fråga om finansiell

struktur beaktas. Främst av interna skäl inom Eurosystemet har man därför delat upp de värdepapper som godtas

vid penningpolitiska transaktioner i två grupper. Grupp ett-värdepapper består av omsättningsbara instrument

som uppfyller ECB:s harmoniserade kriterier för hela euroområdet. Grupp två-värdepapper består av ytterligare

värdepapper, både omsättningsbara och icke omsättningsbara, som är särskilt viktiga för nationella finansmarknader

och banksystem och för vilka kriterierna har fastställs av de nationella centralbankerna enligt vissa minimikrav från

ECB. Det görs ingen skillnad mellan de två grupperna beträffande värdepapperens kvalitet eller deras godtagbar-

het för olika typer av Eurosystemets penningpolitiska transaktioner (med undantag av att normalt endast värdepap-

per i grupp ett  används vid direkta köp/försäljningar). Motparterna får dessutom använda samtliga godtagbara

värdepapper i grupp ett och grupp två vid gränsöverskridande transaktioner (se nedan).

Box 1
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En lista över godtagbara värdepapper, som omfattar alla grupp ett-värdepapper samt alla omsättningsbara grupp

två-värdepapper , publiceras på ECB:s hemsida. Denna lista uppdateras varje vecka. I slutet av mars 1999 fanns

omsättningsbara grupp ett-och grupp två-värdepapper till ett sammanlagt värde av cirka 5,2 biljoner euro tillgäng-

liga för penningpolitiska transaktioner och för betalningssystemsändamål. Av detta belopp utgjordes den största

delen (över 97%) av grupp ett-värdepapper. 76% av de omsättningsbara säkerheterna utgjordes av statspapper,

värdepapper emitterade av kreditinstitut utgjorde cirka 18% av det totala beloppet medan företagspapper och

centralbankscertifikat tillsammans stod för återstoden (mindre än 6%). 91% av instrumenten bestod av obligatio-

ner eller medelfristiga växlar, kortfristiga papper stod för cirka 8%, medan aktier och andra typer av tillgångar

uppgick till försumbara belopp (0,2% vardera).

TARGET -  ett betalningssystem för hela området

En gemensam penningpolitik för euroområdet förutsätter att det råder enhetliga räntor på penningmarknaden. För

att detta ska uppnås  krävs att kreditinstituten har såväl incitament som möjligheter till en effektiv likviditets-

hantering  och att arbitrageaffärer kan genomföras enkelt och snabbt över hela euroområdet. Detta förutsätter i sin

tur ett integrerat betalningssystem som omfattar hela euroområdet så att likviditet kan överföras säkert och snabbt

från en deltagare till en annan.

För att uppnå detta har ett system för eurobetalningar som omfattar hela euroområdet utvecklats. TARGET (Trans-

European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer) består av 15 nationella bruttoavvecklings-

system i realtid och ECB:s egen betalningsmekanism. Alla är sammankopplade så att de utgör ett enhetligt system

för hantering av gränsöverskridande betalningar. Det är framför allt avsett för att avveckla penningpolitiska

transaktioner och stora interbankbetalningar, men kan också hantera kundbetalningar, inbegripet gränsöverskri-

dande mindre betalningar. På ECB:s hemsida finns en broschyr med en närmare beskrivning av TARGET-

systemets funktion.

Gränsöverskridande användning av godtagbara värdepapper

Ett inslag i genomförandet av den gemensamma penningpolitiken är att motparterna får använda godtagbara

värdepapper oavsett var dessa är deponerade i euroområdet. I detta syfte har Eurosystemet utvecklat en metod som

går under namnet korrespondentcentralbanksmodellen (CCBM – correspondent central banking model) och som

gör det möjligt att använda godtagbara värdepapper på gränsöverskridande basis. Genom denna modellkan mot-

parter ta upp lån från den nationella centralbanken i den medlemsstat där de är etablerade mot säkerhet av värdepap-

per som är deponerade i en annan medlemsstat. På ECB:s hemsida finns en broschyr i vilken CCBM:s funktion

beskrivs.
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2 Erfarenheterna av styrsystemet under valutaunionens första månader

Räntebeslut

Diagram 1
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Den 22 december 1998 fastställde ECB-rådet de
räntesatser som skulle tillämpas i Eurosystemets
penningpolitik från och med valutaunionens första
dag. För de veckovisa anbuden, vilka skulle
genomföras i form av auktioner med fast ränta,
sattes räntesatsen till 3%, en nivå som ansågs
lämplig för att upprätthålla prisstabilitet i
euroområdet och som låg i linje med de viktigare
centralbanksräntor som rådde i de deltagande
medlemsstaterna i slutet av etapp två. Vidare sattes
räntan på utlåningsfaciliteten till 4,5% och räntan
på inlåningsfaciliteten till 2%. Som en
övergångsåtgärd för perioden från den 4 januari
(den första bankdagen i valutaunionen) till den
21 januari 1999 antogs dock en snäv “korridor”
för de stående faciliteterna: räntan på
utlåningsfaciliteten sattes till 3,25% och räntan
på inlåningsfaciliteten sattes till 2,75%. Syftet med
denna åtgärd var att underlätta för marknads-
aktörerna att anpassa sig till en integrerad
europenningmarknad under valutaunionens första
veckor (se Box 2). ECB-rådet beslutade också att
det första månatliga anbudet skulle genomföras i
form av en auktion med rörlig ränta, varvid den

slutliga tilldelningen skulle ske till samma ränta
för alla. Detta förfarande bedömdes vara enklast
och därför mest lämpat att främja  banksystemets
anpassning.

Vid sina  möten i januari, februari och mars 1999
höll ECB-rådet fast vid sin tidigare bedömning
och beslutade att låta villkoren för de veckovisa
anbuden förbli oförändrade, dvs. de skulle
genomföras i form av auktioner med en fast ränta
på 3%. Samtidigt beslutades att räntan på de två
stående faciliteterna skulle ligga på 2% respektive
4,5% från den 22 januari 1999 (se Diagram 1).

Den 8 april 1999 beslutade ECB-rådet att sätta
räntan på de veckovisa anbuden till 2,5% från
och med den transaktion som skulle träda i kraft
den 14 april 1999. Dessutom sänktes räntan på
utlåningsfaciliteten till 3,5% och räntan på
inlåningsfaciliteten till 1,5%, med verkan från och
med den 9 april 1999. Beslutet att sänka räntorna
togs i ett framåtblickande perspektiv, utifrån de
medelfristiga utsikterna för inflationen och deras
förenlighet med Eurosystemets definition av
prisstabilitet.

ECB:s räntor och dagslåneräntan (EONIA)
den 1 januari till 23 april 1999
(Ränta i procent per år; dagliga uppgifter)
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Box 2

Övergången från etapp två till etapp tre av EMU

Den tillfälliga tillämpningen av en snäv räntekorridor

Beslutet att begränsa bredden på den “korridor” som bildas av räntorna på de två stående faciliteterna till 50

räntepunkter (en halv procentenhet) mellan den 4 och 21 januari 1999grundades på att  marknadsaktörerna i

euroområdet skulle behöva en viss tid för att anpassa sig till den nya miljön.

Det har visat sig att detta beslut var berättigat och att en övergångsperiod på tre veckor var tillräcklig. Dagslåne-

räntan, mätt som EONIA (euro overnight index average, dvs. det vägda genomsnittet av räntorna på osäkrade

dagslåneavtal som rapporteras av en panel med större banker i euroområdet), uppgick till  omkring 3,2% mellan

den 4 och 13 januari 1999, en nivå som låg nära den då gällande räntan på 3,25% på utlåningsfaciliteten, och

visade en mycket begränsad instabilitet från dag till dag. Spridningen i de räntor som rapporterades av kreditinstituten

i EONIA-panelen (mätt som den vägda standardavvikelsen i genomsnitten av de nationella räntorna) var relativt

hög den 4, 5 och 6 januari 1999 men stabiliserades sedan på en lägre nivå.

Dagslåneräntan (EONIA) och dess spridning den 4 till  21 januari 1999
(Ränta i procent per år; dagliga uppgifter)

Utnyttjandet av de båda stående faciliteterna var dessutom betydande under valutaunionens första affärsveckor,

vilket tyder på att kreditinstituten hellre betalat en premie för att göra transaktioner med Eurosystemet än deltagit i

transaktioner på penningmarknaden. Utnyttjandet av de stående faciliteterna minskade dock redan den andra

veckan, och stabiliserades på lägre nivåer från den tredje veckan. Som en ytterligare tillfällig åtgärd beslutade ECB

att mellan den 11 och 29 januari 1999 stänga TARGET en timme senare, kl. 19 i stället för kl. 18, för att underlätta

en smidig avveckling vid dagens slut (se diagrammet på nästa sida).

Källa: ECB. Beräkningarna baseras på data från kreditinstitut som ingår i
EONIA:s panel.
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Utnyttjandet av de stående faciliteterna den 4 till 21 januari 1999
(Miljarder EUR; dagliga uppgifter)
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Utfasningen av penningpolitiska transaktioner som gjorts av nationella centralbanker under etapp två

De lån till banksystemet i euroområdet som beviljats av nationella centralbanker genom öppna marknadsoperatio-

ner under etapp två och som fortfarande var utestående vid starten av etapp tre uppgick till 182 miljarder euro, exkl.

direkta köp/försäljningar av värdepapper och utgivna skuldcertifikat. Dessa transaktioner förföll gradvis under de

första veckorna

+i januari 1999. I genomsnitt motsvarade de ett likviditetstillskott till banksystemet på 53 miljarder euro per dag

under januari 1999 och 31 miljarder per dag under hela den första uppfyllandeperioden, som löpte från den

1 januari till 23 februari 1999.

Det successiva utbytet  av refinansiering som tillhandahållits av enskilda nationella centralbanker mot refinansie-

ring från Eurosystemet syftade till att bidra till ordnade förhållanden på europenningmarknaden under övergången

till valutaunionen. Detta innebar i synnerhet att Eurosystemet inte behövde intervenera på den öppna marknaden

under de första tre bankdagarna 1999, dvs. före det datum som fastställts för när det första veckovisa anbudet

skulle träda i kraft. Dessutom blev det därigenom möjligt för de nationella banksystemen att erhålla likviditet i

överensstämmelse med sina refinansieringsbehov vid valutaunionens start, vilket var betydelsefullt under en

period då det fortfarande rådde osäkerhet om graden av integration av penningmarknaden i euro.

Resultaten av auktionerna
Vissa mönster kan skönjas i resultaten av de 16
huvudsakliga refinansieringstransaktioner som
genomfördes under valutaunionens första tre
uppfyllandeperioder. Under de första
10 transaktionerna, dvs. fram till den 10 mars
1999, uppgick antalet anbud till cirka 1 000 (se
Tabell 1). Samtidigt minskade kvoten mellan det
tilldelade beloppet  och anbudens totalsumma
(“tilldelningskvoten”) stadigt från omkring 15%
under det första veckovisa anbudet till en nivå
på cirka 6-7%. Det höga deltagandet och de låga
och avtagande tilldelningskvoterna hängde

samman med den storapositiva skillnaden mellan
den rådande penningmarknadsräntan och den
ränta på 3% som tillämpades för det veckovisa
anbudet, vilket gjorde det fördelaktigt för
kreditinstituten att låna från Eurosystemet snarare
än från marknaden.

Under de följande tre veckovisa anbuden
minskade däremot antalet anbud stadigt, och
uppgick till 403 den 31 mars 1999. Tilldelnings-
kvoten, som hade nått en lägsta nivå på 6,1% i
den transaktion som trädde i kraft den 3 mars
1999, steg först till 13,1% den 17 mars och sedan
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Tabell 1

Källa: ECB.
1) Alla EONIA-räntor hänför sig till den dag då anbuden lämnades in.

 Datum för
avveckling av
transaktionen

 Totalt antal
motparter

 Totalt an-
budsbelopp

 
(a)

 Totalt
tilldelat
belopp

 (b)

 
 (b)/(a)x100

 Tillämpad
ränta

 Memo:
 EONIA 1)

 7 jan  944  481,6  75,0  15,6%  3,00%  3,20%

 13 jan  1068  563,4  48,0  8,5%  3,00%  3,19%

 20 jan  966  593,4  59,0  9,9%  3,00%  2,98%

 27 jan  1038  689,5  69,0  10,0%  3,00%  3,22%

 3 feb  998  757,7  62,0  8,2%  3,00%  3,18%

 10 feb  1041  911,3  65,0  7,1%  3,00%  3,13%

 17 feb  914  896,1  62,0  6,9%  3,00%  3,04%

 24 feb  983  991,1  78,0  7,9%  3,00%  3,34%

 3 mar  965  1,100,8  67,0  6,1%  3,00%  3,11%

 10 mar  928  950,4  75,0  7,9%  3,00%  3,03%

 17 mar  665  335,2  44,0  13,1%  3,00%  2,90%

 24 mar  554  372,6  102,0  27,4%  3,00%  2,39%

 31 mar  403  118,7  39,0  32,9%  3,00%  2,98%

 7 apr  302  67,4  67,4  100,0%  3,00%  2,98%

 14 apr  841  781,7  67,0  8,6%  2,5%  2,73%

 21 apr  713  612,3  50,0  8,2%  2,5%  2,47%

 Genomsnitt  833  639,0  64,3  10,1%  2,94%  2,99%

Huvudsakliga refinansieringstransaktioner den 1 januari till 23 april 1999
(Miljarder euro; ränta som procent per år)

till 32,9% den 31 mars 1999. Det förändrade
beteendet i anbudsgivningen var en följd av att
Eurosystemet under den andra uppfyllande-
perioden följde en politik som gick ut på att
tillhandahålla riklig likviditet. Till följd av denna
politik minskade spridningen mellan dagslåne-
räntan och den ränta på 3% som tillämpades för
det veckovisa anbudet och ändrade så småningom
tecken. Dessutom resulterade förväntningarna om
att ECB-rådet skulle sänka räntorna inom den
närmaste framtiden i ytterligare en beteende-
förändring  i och med att anbudens totalsumma
den 7 april 1999 för första gången var lägre än
den likviditetsinjektion som ECB hade förutsett
(se även avsnittet om likviditetsstyrningen). Alla
anbud i denna transaktion tillgodosågs följaktligen
fullt ut. Detta signalerade tydligt motparternas
förväntningar om att kostnaden för centralbanks-
refinansiering skulle bli lägre under den följande
veckan. Vid de två följande auktionerna, som

utfördes till en fast ränta på 2,5%, stabiliserades
tilldelningskvoten vid en nivå på runt 8%.

Alla månatliga anbud har utförts i form av
auktioner med rörlig ränta, i enlighet med den
allmänna principen att Eurosystemet inte avser
att sända signaler till marknaden genom dessa
transaktioner och därför normalt accepterar den
ränta som marknaden erbjuder. För att fasa in
den likviditet som skall tillföras genom månatliga
anbud utfördes de första tre  transaktionerna,
som samtliga trädde i kraft den 14 januari 1999,
med löptider på 42, 70 respektive 105 dagar (se
Tabell 2). Var och en av transaktionerna uppgick
till 15 miljarder euro, vilket innebar att ett belopp
på 45 miljarder euro tillfördes redan under
valutaunionens första månad.

För de månatliga anbud som trädde i kraft den
14 januari respektive 25 februari 1999 användes
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Tabell 2

ett auktionsförfarande med enhetlig ränta.  Med
början från det månatliga anbud som trädde i
kraft den 25 mars 1999 användes i stället ett
auktionsförfarande med multipel ränta eftersom
detta är mer marknadsinriktat och banksystemet
i euroområdet tycktes ha anpassat sig väl till den
nya miljön.

Även i fråga om de månatliga anbuden varierade
banksystemets beteende i anbudsgivningen
något. Det gick dock inte att urskilja några tydliga
mönster. Antalet anbud, som i genomsnitt låg strax
över 350, svängde mellan 269 och 466.
Anbudens totalsumma varierade mellan 39
miljarder euro och 80 miljarder euro, medan den
totala tilldelningen förblev konstant på 15
miljarder euro.

I alla månatliga anbud som hittills har genomförts
har den marginalränta som uppkommit legat
mellan 4 och 11 räntepunkter lägre än referens-
räntan på marknaden (EURIBOR) för
motsvarande löptider. Denna marginal åter-
speglar skillnader mellan köp- och säljräntor på
marknaden samt kreditriskpremier och andra
riskpremier, vilka tenderar att höja penning-
marknadsräntorna till en nivå som är högre än
den till vilken motparterna är villiga att genomföra
transaktioner med centralbanken.

Likviditetsstyrningen

Den allmänna ramen

Likviditetsstyrningen och den hithörande
styrningen av penningmarknadsräntorna ligger i
den korta delen av transmissionsmekanismen för
de penningpolitiska impulserna. Den tekniska
utformningen av likviditetsstyrningen påverkas av
styrsystemets specifika egenskaper. För
Eurosystemets del är uppfyllandeperioden på en
månad för kassakravet samt de veckovisa
anbudsförfarandena två centrala inslag  i
likviditetsstyrningen. Besluten om beloppen vid
de veckovisa anbuden syftar till att  att säkerställa
att dessa transaktioner täcker likviditets-
underskotten i banksystemet och på så sätt
effektivt styr penningmarknadsräntorna. Detta
innebär att  likviditetsförhållandena under hela
uppfyllandeperioden måste analyseras genom att
samlat beakta olika faktorer: kassakravet,
banksystemets sammanlagda behållning på
avistakonton  sedan början av uppfyllande-
perioden, den refinansiering som tillhandahållits
genom månatliga anbud och andra penning-
politiska transaktioner, den information som finns
tillgänglig för Eurosystemet om den sannolika
utvecklingen av de “autonoma faktorerna” och,

 Datum för
avveckling av
transaktionen

 (löptid i i
dagar)

 Totalt antal
motparter

 Totalt
anbuds-

 belopp
 (a)

 Totalt
tilldelat
belopp

 (b)

 
  (b) / (a) x

100

 Anbudsränta  Memo:
penningma
rknadsränt

a 1)

      margin
alränta

 %

 vägd
ränta

 %

 %

 14 jan
 (42 dagar)

 466  79,8  15,0  18,8%  3,13%  --  3,21%

 14 jan
 (70 dagar)

 311  39,3  15,0  38,2%  3,10%  --  3,20%

 14 jan
 (105 dagar)

 329  46,2  15,0  32,5%  3,08%  --  3,19%

 25 feb
 (91 dagar)

 417  77,3  15,0  19,4%  3,04%  --  3,08%

 25 mar
 (98 dagar)

 269  53,7  15,0  27,9%  2,96%  2,97%  3,01%

 Genomsnitt  358  59,3  15,0  25,3%  3,06%  2,97%  3,14%

Långa refinansieringstransaktioner den 1 januari till 23 april 1999.
(Miljarder euro; ränta som procent per år)

Källa: ECB.
1) Enmånads EURIBOR för den transaktion som avvecklades den 14 januari 1999 med en löptid på 42 dagar; tvåmånaders
EURIBOR för den transaktion som avvecklades den 14 januari 1999 med en löptid på 70 datar; tremånaders EURIBOR för den
transaktion som avvecklades den 14 januari 1999 men en löptid på 105 dagar och för de transaktioner som avvecklades den 25
februari och den 25 mars 1999. Alla räntor hänför sig till den dag då anbuden lämnades in.
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slutligen, behovet av reserver för andra syften än
för att uppfylla  kassakraven.

Två grundläggande aspekter kan betonas
beträffande den allmänna ramen för Euro-
systemets likviditetsstyrning. För det första kan
den effekt som ett visst tilldelningsbeslut får på
likviditetsförhållandena inte bedömas enbart på
grundval av storleken på beloppet i det veckovisa
anbudet eller genom att jämföra detta med det
förfallande beloppet. Den beror snarare på det
totala likviditetsläget. För det andra måste
centralbanken agera under osäkerhet; till följd av
oväntade chocker innehåller prognoser för olika
likviditetsfaktorer oundvikligen felaktiga inslag.
Sett i efterhand avviker likviditetsläget - ibland i
betydande utsträckning - från vad som antogs
när beslutet om det veckovisa anbudet fattades. I
Eurosystemets styrsystem påverkar emellertid
sådana avvikelser i normala fall inte dagslåne-
räntan i särskilt hög grad eftersom utjämnings-
bestämmelsen i kassakravssystemet gör att
oförutsedda likviditetschocker absorberas innan
de kan korrigeras i det följande veckovisa
anbudet. De kan trots detta bidra till en ökad
instabilitet i dagslåneräntan under uppfyllande-
periodens sista dagar, när det sista veckovisa
anbudet ägt rum.

Genomförandet av
likviditetsstyrningen

Under den första uppfyllandeperioden, som löpte
från den 1 januari till 23 februari 1999, uppvisade
tillgången på likviditet, mätt som kassabehållningen
totalt sedan början av perioden, måttliga
svängningar runt det sammanlagda kassakravet
för banksystemet (se Diagram 2). Under de allra
första dagarna av etapp tre berodde dessa
svängningar på att bankerna avvecklade de
likviditetsunderskott som uppstått till följd av att
de nationella centralbankernas  tidigare kassakrav
och penningpolitiska transaktioner ersatts med
motsvarande krav och transaktioner från
Eurosystemets sida. Under de följande dagarna
återspeglade dessa svängningar rörelser i de
“autonoma faktorerna” som inte hade förutsetts
av Eurosystemet. Bortsett från de allra första
dagarna i januari varierade det dagliga
genomsnittet på den sammanlagda kassabehåll-

ningen med mellan -1 miljard euro och +4
miljarder euro runt det sammanlagda kassakravet.
EONIA, som i genomsnitt uppgick till 3,13%
under denna uppfyllandeperiod (dvs.
13 räntepunkter över räntan på de veckovisa
anbuden ), varierade mellan 3% och 3,2% de
flesta dagar och nådde en topp på 3,34% den
23 februari 1999, vilket återspeglade en
likviditetsbrist i banksystemet på uppfyllande-
periodens sista dag för att uppfylla kassakravet.

Under den andra uppfyllandeperioden (från den
24 februari till 23 mars 1999) syftade tillförseln
av likviditet till att göra det möjligt för
motparterna att skaffa sig ett överskott på
reserver  i början av   uppfyllandeperioden; en
sådan inriktning på likviditetspolitiken benämns
ofta “front-loading”. Under den första
kalenderveckan varierade den genomsnittliga
dagliga kassabehållningen mellan 0 och
+3 miljarder euro runt det sammanlagda kassa-
kravet. Avvikelsen ökade till omkring +7 miljarder
euro under dagarna närmast efter det veckovisa
anbud som trädde i kraft den 3 mars 1999. Under
de tio första dagarna i mars sjönk EONIA till
följd av denna likviditetspolitik gradvis  ned mot
den ränta på 3% som gällde för det veckovisa
anbudet. Följande vecka, från den 11 till 18 mars,
låg EONIA mellan 2,9% och 3%, men föll till
omkring 2,5% under uppfyllandeperiodens tre
sista bankdagar. Den genomsnittliga nivån för
EONIA under den andra uppfyllandeperioden
var  2,94%.

Även under den tredje uppfyllandeperioden (från
den 24 mars till 23 april 1999) följdes också en
politik med en försiktig “front-loading” av
likviditet. Under den första delen av denna period
låg EONIA strax under anbudsräntan på 3% i
samband med att kassabehållningarna ökade
måttligt och i genomsnitt per dag inte översteg
kassakraven med mer än +3 miljarder euro. Detta
mönster, som höll i sig fram till den 6 april 1999,
kan ha återspeglat marknadens förväntningar om
en sänkning av ECB:s räntor före utgången av
uppfyllandeperioden. Marknadsaktörerna kan
dessutom ha räknat med ett systematiskt
överskottpå likviditet, något som inte hade
förväntats under den föregående perioden. Mot
bakgrund av höjda förväntningar om att ECB-
rådet skulle fatta ett nytt räntebeslut vid sitt möte
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Diagram 2
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Källa: ECB

den 8 april, var det totala antalet bud som lämnats
till det anbud som trädde i kraft den 7 april, som
redan nämnts, relativt litet. Den omedelbara
effekten av detta beteende i anbudsgivningen var
det rådde relativt strama likviditetsvillkor fram
till den 14 april, då den nya veckovisa auktionen
trädde i kraft. EONIA steg till omkring 3,1% före
räntesänkningen och anpassade sig därefter
endast successivt till den nya nivån på 2,5%.
Under uppfyllandeperiodens sista dag steg
EONIA till 2,93%, vilket återspeglade ett
likviditetsunderskott på marknaden. Genomsnittet
för EONIA under den tredje uppfyllandeperioden
låg på 2,82%.

Som nämnts ovan tenderar intertemporalt
arbitrage  att göra den aktuella dagslåneräntan
lika med dess förväntade nivå under återstoden
av uppfyllandeperioden, och denna nivå bör ligga
i linje med räntan på det veckovisa anbudet. I
praktiken kan dock dagslåneräntan till följd av
flera faktorer avvika från anbudsräntan, oavsett
marknadens förväntningar. För det första tar
kreditinstitut i allmänhet ogärna risker. De kan

Banksystemets likviditet, dagslåne-räntan och  räntan på de huvud-
sakliga refinansieringstransaktionerna den 1 januari till 23 april 1999
(Miljarder euro, ränta i procent per år; dagliga uppgifter)

således försöka påskynda uppfyllandet av sina
kassakrav  även om detta innebär att de måste
låna till en relativt hög ränta i början av uppfyll-
andeperioden såvida centralbanken inte bedriver
”front-loading”. För det andra står kreditinstituten,
även de allra största, förr eller senare inför
restriktioner på marknadsaktiviteten till följd av
lånelimiter hos sina motparter. Detta innebär att
de normalt är ovilliga att låta sina sammanlagda
kassabehållningar avvika alltför mycket från
kassakraven, oavsett potentiella arbitragevinster.
Slutligen kan ytterligare en faktor ha spelat in,
särskilt under valutaunionens första veckor när
kreditinstituten anpassade sig till den nya miljön
samt efter en incident hos en nationell deltagare
i TARGET den 29 januari 1999. Under de
omständigheter som då förelåg kan kreditinstituten
ha varit ovilliga att genomföra transaktioner på
penningmarknaden, till följd av osäkerhet om
deras motparters beteende och om avvecklingen
av transaktionerna. Detta kan ha hämmat
likviditetsflödena i banksystemet och lett till högre
dagslåneräntor.
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Finjusterande och strukturella
transaktioner

Under de första månaderna 1999 fanns det inget
behov för Eurosystemet att utföra några
finjusterande eller strukturella transaktioner.
Beslutet att inte utföra några finjusterande
transaktioner återspeglade den relativt jämna
utvecklingen av dagslåneräntan, med endast en
viss måttlig instabilitet under slutet av uppfyll-
andeperioden (se Box 3). Det senare fenomenet
är lätt att förklara i Eurosystemets penning-
politiska styrsystem, där kreditinstituten i slutet
av uppfyllandeperioden inte ytterligare kan skjuta
upp uppfyllandet av sina kassakrav. Varje sådan
instabilitet har dock en tendens att försvinna när
den nya uppfyllandeperioden börjar och påverkar
följaktligen normalt inte räntorna längre ut på
avkastningskurvan.

Dessa överväganden tyder också på att
kassakravssystemet lyckades uppfylla en av sina
funktioner, nämligen att stabilisera penning-
marknadsräntorna. Detta skedde tack vare att
kassakraven låg på en tillräckligt hög nivå  och
att kreditinstituten effektivt utnyttjade  utjäm-
ningsbestämmelsen efter valutaunionens första
veckor.

Det har inte funnits något behov av att genom-
föra strukturella transaktioner, bank- systemet i
euroområdet i slutet av etapp två hade ett
strukturellt likviditetsunderskott (dvs. ett under-
skott borträknat de penningpolitiska trans-
aktionerna), och eftersom kassakravet i Euro-
systemet kom att öka detta underskott. Erfaren-
heterna från valutaunionens första månader be-
kräftar att underskottet var tillräckligt stort för
att göra banksystemet ständigt beroende av
likviditetstillförande öppna marknadsopera-
tioner. Eurosystemet har därför inte ansett det
nödvändigt att besluta om ytterligare åtgärder
för att öka likviditetsunderskottet.

Avvikelser mellan behållningarna på
avistakonton och kassakrav

Rent teoretiskt borde det inte föreligga någon
skillnad mellan kreditinstitutens genomsnittliga
behållningar på avistakontona hos Eurosystemet

under uppfyllandeperioden och kassakraven.
Detta beror på att räntan är inte på behållningar
som överstiger kassakravet, medan medel som
överförs till inlåningsfaciliteten förräntas till
inlåningsräntan. I praktiken noterades emellertid
en avvikelse mellan dessa två mått under var och
en av de tre granskade uppfyllandeperioderna.
Under den första perioden uppgick genomsnittet
av de dagliga behållningarna på avistakontona
till 100,2 miljarder euro, dvs. 2 miljarder euro
mer än kassakravet på 98,2 miljarder euro. Under
den andra perioden uppgick detta överskott till
1,6 miljarder euro (skillnaden mellan 102,2 och
100,6 miljarder euro) och under den tredje
periodentill 1,0 miljarder euro (skillnaden mellan
101,1 och 100,1 miljarder euro).

Som förklarats på sidorna 12 och 13 i ECB:s
månadsrapport för april kan omkring hälften av
skillnaden mellan behållningarna på avista-
kontona och kassakraven hänföras till en rad
faktorer : i) inlåning på avistakonton från
motparter som egentligen inte behövt hålla
kassakravsmedel därför att deras kassakravsbas
understiger det generella beloppet på 100 000
euro och ii) inlåning på konton som innehas av
distansdeltagare i betalningssystemet Euro Access
Frankfurt (EAF) och iii) inlåning från motparter
som håller sina kassakravsmedel indirekt genom
ett annat institut men som ändå har ett avista-
konto i centralbanken för betalningsändamål. Den
återstående skillnaden beror på förekomsten av
överskottsreserver, dvs. belopp som står på
motparternas konton utöver vad som behövs
sedan deras kassakrav uppfyllts.

Med hänsyn till de låga räntorna är alternativ-
kostnaden för att ha sådana behållningar på
avistakonton över natten för närvarande låg.
Enskilda kreditinstitut kan därför föredra att inte
överföra mycket små belopp till inlåningsfaciliteten.
Den sammanlagda inverkan av ett sådant
uppträdande kan dock mycket väl bli betydande,
särskilt med hänsyn till det stora antalet institut
som för närvarande är underkastade kassakrav i
Eurosystemet. I enlighet med det mönster som
redan iakttagits under valutaunionens första tre
uppfyllandeperioder, väntas avvikelsen mellan
behållningarna på avistakontona och kassakravet
fortsätta att minska något med tiden, även om
den inte kommer att försvinna helt.
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Reaktioner på penningmarknaden under uppfyllandeperiodens sista dag

Under uppfyllandeperiodens sista dag kan utjämningsbestämmelsen inte längre uppfylla sin funktion att stabili-

sera dagslåneräntan, som därför kan komma att uppvisa ökad instabilitet. Detta kan uppkomma på två sätt. För det

första kan den genomsnittliga nivån på dagslåneräntan under uppfyllandeperiodens sista dag skilja sig avsevärt

från den som rått övriga dagar under uppfyllandeperioden. För det andra närmar sig dagslåneräntan under den sista

dagen gradvis  räntan på den stående facilitet som banksystemet som helhet behöver anlita för att uppfylla

kassakravet. Det förstnämnda har redan beskrivits i huvudtexten. Här är det emellertid intressant att fokusera på

instabiliteten under loppet av dagen för att kunna bedöma hur pass snabbt information om banksystemets netto-

behov av likviditet sprider sig på penningmarknaden under uppfyllandeperiodens sista dag.

I diagrammet nedan visas köp- och säljräntorna på dagslånemarknaden vid olika tidpunkter under de första tre

uppfyllandeperiodernas sista bankdagar (23 februari, 23 mars respektive 23 april 1999) samt EONIA-räntan

dessa dagar. De köp- och säljräntor som visas i diagrammet representerar endast anbud, dvs. de motsvarar inte

nödvändigtvis de faktiska räntor som överenskommits mellan parterna.

Dagslåneräntan - EONIA och köp- och säljräntor vid olika tidpunkter under
uppfyllandeperiodens sista dag
(Rä0nta i procent per år)

I slutet av den första uppfyllandeperioden visade det sig i efterhand att banksystemet hade ett likviditetsunderskott

(den 23 februari 1999 uppgick nettoutnyttjandet av utlåningsfaciliteten till 22,3 miljarder euro). Under morgonen

låg dagslåneräntan emellertid runt 3,1-3,2%. Först på eftermiddagen ökade den, och nådde 4,25% kl. 18.15, vilket

tydde på att penningmarknaden relativt sent hade uppmärksammat närvaron av ett likviditetsunderskott. Sprid-

ningen av information på marknaden förefaller därför ha gått relativt långsamt.

Den 23 mars 1999 låg däremot marknads- räntorna relativt stabilt omkring 2,3-2,5 procent trots förekomsten  av

ett totalt likviditetsöverskott (i slutet av dagen uppgick nettoutnyttjandet av inlåningsfaciliteten till 11,8 miljarder

euro). Detta mönster – som följde på två bankdagar då dagslåneräntan nästan hade nått ner till inlåningsräntan på
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2% – signalerade att banksystemet som helhet redan tidigt på morgonen hade blivit medvetet om likviditetsöver-

skottet. Trots överskottet konvergerade emellertid inte marknadsnoteringarna den 23 mars till nivån på 2%. Detta

kan tyda på att kreditinstitut med likviditetsöverskott var ovilliga att låna ut sina medel på penningmarknaden, och

därmed ådrog sig både transaktionskostnader och kredit- och likviditetsrisker, såvida de inte erbjöds en ränta som

var avsevärt mycket högre än den ränta som betalades på inlåningsfaciliteten.

Den 23 april 1999, slutligen, - den tredje uppfyllandeperiodens sista dag – noterades ett totalt likviditetsunderskott

(i slutet av dagen var nettoutnyttjandet av utlåningsfaciliteten 5 miljarder euro). Detta var uppenbart redan i början

av dagen, med en dagslåneränta på omkring 2,9% när marknaden öppnade, dvs. mycket högre än den ränta på

2,5% som gällde för det veckovisa anbudet. Räntorna låg sedan kvar på denna nivå hela dagen och nådde inte upp

till räntan på 3,5% på utlåningsfaciliteten. Detta skulle kunna tyda på att det ända fram till det sista ögonblicket

forfarande rådde viss osäkerhet på penningmarknaden om huruvida det förelåg över- eller underskott i bank-

systemets nettolikviditet.

I samtliga tre fall  återgick dagslåneräntan följande bankdag – den nya uppfyllandeperiodens första dag – till nivåer

som låg i närheten av räntan på det veckovisa anbudet.

3 Avslutande kommentarer

Totalt sett har erfarenheterna av Eurosystemets
styrsystem hittills varit positiva. Beslutet att
underlätta övergången till valutaunionen - genom
att fastställa bredden på “korridoren” mellan
räntorna på de stående faciliteterna till 50
räntepunkter under ett begränsat antal dagar i
januari 1999 - visade sig vara berättigat. I slutet
av denna övergångsperiod verkade motparterna
ha skaffat sig tillräckliga kunskaper om den nya
miljön. De huvudsakliga refinansierings-

transaktionerna har fyllt sin avsedda funktion att
tillföra merparten av likviditeten till banksystemet
och styra de korta räntorna. Dessutom har
dagslåneräntorna avgränsats av de räntor som
gällt för de stående faciliteterna och reagerat
smidigt på sänkningen av ECB:s räntor den 8 april
1999. Slutligen har utjämningsbestämmelsen i
kassakravssystemet bidragit till att dämpa de
dagliga likviditetssvängningarna, och på så sätt
gjort det onödigt att genomföra finjusterande
transaktioner.
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Tillämpningen av stabilitets-
och tillväxtpakten

Sunda offentliga finanser är ett medel att stärka förutsättningarna för prisstabilitet och för en stark,
varaktig tillväxt som främjar en ökad sysselsättning. Genom Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen (”fördraget”) och den stabilitets- och tillväxtpakt som undertecknades i Amsterdam i juni
1997 har EU-länderna, särskilt de länder som har infört euron, fått en gemensam finanspolitisk
uppförandekod som skall säkerställa disciplin i hanteringen av de offentliga finanserna. Med offentliga
finanser som är nära balans e l ler i  över skott kan medlemsstaterna hantera normala
konjunktursvängningar och samtidigt hålla de offentliga underskotten under referensvärdet på 3% av
BNP. Låga underskott och stadigt minskande skuldbördor bidrar till att hålla nere inflationsförväntningarna
och underlättar därmed Eurosystemets uppgift att upprätthålla prisstabilitet. Mellan slutet av 1998
och början av 1999 lämnade alla EU-länder in stabilitets- och konvergensprogram, i vilka man informerade
Ekofin-rådet och Europeiska kommissionen om sitt aktuella budgetläge och om sina finanspolitiska
planer för framtiden. Även om programmen på det hela taget överensstämmer med normen för
budgetdisciplin i stabilitets- och tillväxtpakten, tycks det i flera av ländernas program inte finnas några
ytterligare säkerhetsmarginaler för att hantera oförutsedda händelser, för att påskynda minskningen av
skuldnivåerna eller för att förbereda de offentliga finanserna för de stora påfrestningar som förväntas
bli en följd av den nära förestående demografiska utvecklingen.

1 Inledning

Att uppnå och bevara makroekonomisk balans
är en förutsättning för ekonomisk och social
utveckling och har varit det främsta målet för den
europeiska ekonomiska och monetära
integrationen under 1990-talet. Målsättningen att
både stödja Europeiska centralbankssystemets
(ECBS) mandat att säkra prisstabilitet och tillämpa
subsidiaritetsprincipen på de deltagande
regeringarnas ekonomiska politik i övrigt stod
högt på dagordningen för grundarna av den
ekonomiska och monetära unionen. Samtidigt var
de övertygade om att sunda offentliga finanser är
en absolut förutsättning för makroekonomisk
stabilitet, och att även finansiell stabilitet grundas
på en disciplinerad finanspolitik. Det åtagande för
hela EU att säkerställa sunda offentliga finanser
som fastställdes i fördraget och vidareutvecklades
i stabilitets- och tillväxtpakten är följaktligen något
som bör respekteras och utgör en försäkring om
att det varaktigt kommer att föras en ansvarsfull
finanspolitik.

Erfarenheterna från de senaste decennierna har
visat att ökade skuldkvoter – liksom den implicita
skulden i socialförsäkringssystemen i samhällen
med en åldrande befolkning – kastar en perma-
nent skugga över de ekonomiska framtidsut-
sikterna och tillsammans med stora underskott
hela tiden begränsar utrymmet för finanspolitiken
att fungera som ett stabiliserande instrument. De
långa realräntorna blir högre, privata investeringar

lägre och den fysiska kapitalbildningen trängs
åtminstone delvis undan. Detta leder till att
produktionen minskar, att produktionsvolymen
blir permanent lägre och att konsumtions-
möjligheterna på sikt försämras. Erfarenheterna
pekar i själva verket på att det finns ett tydligt
negativt samband mellan obalanser i de offentliga
finanserna och totala inhemska brutto-
investeringar, och mellan underskott och inkomst
per capita på medellång sikt.

Svaga offentliga finanser  verkar dessutom minska
flexibiliteten när det gäller förmågan att reagera
på konjunktursvängningar och bidra till att dämpa
effekterna därav på den totala inkomsten.
Budgetstrukturerna har under de senaste
decennierna blivit mer rigida. Detta beror delvis
på politiska åtgärder för att öka sysselsättningen
inom den offentliga sektorn eller tillämpa höga
ersättningsnivåer och en låg pensionsålder, men
är också en sidoeffekt av en ogynnsam demo-
grafisk utveckling som har inneburit att andelen
pensionärer i befolkningen har ökat. I stället för
att främja en utjämning av inkomsten under de
olika konjunkturfaserna har växande strukturella
underskott systematiskt hindrat de politiskt
ansvariga från att ta itu med allvarliga låg- kon-
junkturer, t.o.m. när behovet av att konjunktur-
beroende utgifter och skatter kan anpassas har
varit som störst.
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På medellång till lång sikt är inflation ett monetärt
fenomen. Eftersom det finns ett väl belagt långsiktigt
samband mellan monetär finansiering av bud-
getunderskott och inflation, är ett trovärdigt och
uttryckligt förbud mot sådan finansiering, tillsammans
med institutionella ramar som ger den myndighet
som ansvarar för penningpolitiken ett trovärdigt och
varaktigt mandat att eftersträva prisstabilitet,
grundläggande förutsättningar för att prisstabilitet
skall kunna upprätthållas på medellång sikt. En
stabilitetsinriktad penningpolitik kan emellertid
också påverkas av finanspolitiska åtgärder. På kort
sikt har administrerade priser och indirekta skatter
en direkt inverkan på HIKP-inflationen. På längre
sikt har offentliga finanser som är i obalans en negativ
inverkan på den ekonomiska effektiviteten och
därmed på prisbildningen. Stora strukturella
underskott har en tendens att avleda resurser från
den privata kapitalbildningen och öka klyftan mellan
den totala efterfrågan och utbudet. Detta tenderar
att ändra det samlade utbudets sammansättning och
skapar stelheter och flaskhalsar som bidrar till att
skärpa pristrycket. Långvariga underskott kan på så
sätt tvinga de myndigheter som ansvarar för
penningpolitiken att hålla de korta räntorna på en
högre nivå än vad som annars skulle vara nödvändigt.
Institutionella ramar som garanterar sunda offentliga
finanser skapar däremot makroekonomisk stabilitet,
vilket gynnar en hållbar tillväxt inom produktion
och sysselsättning och främjar upprätthållandet av
prisstabilitet och en stadig förbättring av levnads-
standarden.

Under vissa omständigheter kan finanspolitiken även
påverka förväntningarna och förvärra effekterna av
ekonomiska och finansiella chocker. Om mark-
nadsaktörerna upplever att budgetstrukturerna är
alltför känsliga för konjunktur-svängningar eller
ränteförändringar – t.ex. att det inte finns några
säkerhetsmarginaler i de primära budgetsaldona för
att klara av negativa oförutsedda händelser – kan
sådana chocker leda till höjda riskpremier och höjda
långa räntor.

I en monetär union bestående av suveräna stater
stärks argumenten för en ansvarsfull finanspolitik
ytterligare. I samband med att en ny monetär union
upprättas försvinner de ränteskillnader som tidigare
kompenserat investerare för skillnader i inflation
och risker för depreciering av de förut existerande,
nationella valutorna. Därmed försvinner en förete--

else – nämligen deprecie- ringen av  valutan – som
tidigare varit ett tecken på marknadens oro över
en felaktig politik, inte minst på det finanspolitiska
området. När de nationella finansmarknaderna blir
alltmer integrerade kan samtidigt stater som
låntagare dra nytta av en större och likvidare kapital-
marknad än vad som var möjligt när det rådde
monetär autonomi. För de medlemsländer som
tidigare drabbats av ofördelaktiga villkor på
marknaden för offentlig upplåning kan det faktum
att risk- och likviditetspremier försvinner följaktligen
göra upplåning till ett attraktivare alternativ än
löpande finansiering av de offentliga utgifterna.  Detta
tenderar i sin tur  att leda till att det uppstår under-
skott i området som helhet, vilket återigen utgör
ett starkt argument för en ekonomisk-politisk
författning som motverkar ohållbara budgetför-
faranden.

När det finanspolitiska beslutsfattandet är decen-
traliserat kan felaktiga beslut av enskilda medlems-
stater i den monetära unionen ha negativa åter-
verkningar på grannländerna. Dessa negativa externa
effekter överförs i allmänhet via de långa räntorna,
eftersom en svag finanspolitik i ett land och den
återhållande effekt detta har på det privata sparandet
i hela EU, skapar ett tryck på kostnaderna för
långsiktig finansiering i området som helhet. I princip
skulle marknads- krafterna effektivt kunna motverka
uppkomsten av en avvikande politik. Även om det
saknades uttryckliga institutionella begränsningar när
det gäller budgetunderskott, skulle i själva verket
eventuella landspecifika riskpremier i samband med
en alltför omfattande upplåning kunna avskräcka
enskilda regeringar från att avvika från budget-
disciplinen. I praktiken verkar det emellertid inte
finnas några starka bevis för att den disciplin som
påtvingas av finansmarknaderna har varit tillräcklig
för att förmå regeringar att beakta den långsiktiga
budgetrestriktionen . Under dessa omständigheter
leder nationella finanspolitiska arrangemang som inte
är underkastade institutionella begränsningar
oundvikligen till spänningar, och det finns ett
uppenbart argument för att marknadskrafterna bör
kompletteras med gemensamma regler för en
återhållsam budgetpolitik. Dessa regler får de
politiskt ansvariga att ta hänsyn till effekterna på
hela området av sina beslut. Överstatliga regler
förbättrar därmed samordningen och skapar ett
ömsesidigt förtroende mellan medlemmarna.
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2 Fördraget och stabilitets- och tillväxtpakten - institutionella
bestämmelser och förfaranden

Budgetreglerna i fördraget

Under den tredje etappen av den ekonomiska
och monetära unionen är budgetpolitiken, till
skillnad från den gemensamma penningpolitiken
och även en gemensam politik för jordbruk,
utrikeshandel och konkurrens, fortfarande
medlemsstaternas eget ansvar. Inom ramen för
fördraget har medlemsstaterna rent formellt
fullständig autonomi på budgetområdet. Den
nationella budgetpolitiken är emellertid under-
ställd de regler om budgetdisciplin och samord-
ning på gemenskapsnivå som fastställs i fördraget
(avdelning VI, kapitel 1 ”Ekonomisk politik”). I
denna artikel är alla referenser till bestämmelser
i fördraget hämtade från versionen som utgivits
av Amsterdamsfördraget som trädde i kraft 1 maj
1999. Den grundläggande budgetpolitiska regeln
i fördraget är att medlemsstaterna skall undvika
alltför stora underskott. Denna norm anges i
artikel 104 (f.d artikel 104c) och i protokoll nr 5
om förfarandet vid alltför stora underskott som
är bifogat fördraget. Artikel 104 (f.d artikel 104c)
följer på artiklar 98-100 (f.d artiklar 102a-103a)
och artiklar 101-103 (f.d artiklar 104-104b), som
innehåller allmänna riktlinjer och regler för
samordning av den ekonomiska politiken vid sidan
av penningpolitiken respektive en rad restrikt-
ioner när det gäller finansieringen av den offentliga
sektorns upplåningsbehov.

Enligt de allmänna riktlinjerna och reglerna skall
medlemsstaterna föra sin ekonomiska politik så
att de bidrar till att förverkliga gemenskapens mål
(se bilaga 1). Enligt artikel 2 (f.d artikel 2) i för-
draget är dessa mål att

“främja en harmonisk och väl avvägd utveck-
ling av näringslivet inom gemenskapen som
helhet, en hållbar och icke-inflatorisk tillväxt
som tar hänsyn till miljön, en hög grad av eko-
nomisk konvergens, en hög nivå i fråga om
sysselsättning och socialt skydd, en höjning av
levnadsstandarden och livskvaliteten samt
ekonomisk och social sammanhållning och
solidaritet mellan medlemsstaterna.”

De skall vidare betrakta den ekonomiska poli-
tiken som en fråga av gemensamt intresse, på
basis av den nära samordning av medlems-
staternas ekonomiska politik som sker inom
Ekofin-rådet, där medlemsstaternas ekonomi-
och finansministrar ingår. De vägledande princi-
per som fastställs i artikel 4 (f.d artikel 3a) i
fördraget är stabila priser, sunda offentliga
finanser och monetära förhållanden samt en
hållbar betalningsbalans. Ekofinrådet skall ut-
arbeta allmänna riktlinjer för medlemsstaternas
ekonomiska politik och övervaka den eko-
nomiska utvecklingen inom ramen för ett multi-
lateralt övervaknings- förfarande. För detta ända-
mål skall medlemsstaterna bl.a. lämna uppgifter
om viktiga åtgärder som de har vidtagit på det
ekonomisk-politiska området. Om en medlems-
stats ekonomiska politik inte är förenlig med de
allmänna riktlinjerna eller det finns risk för att
denna politik kan försvåra den ekonomiska och
monetära unionens funktion, kan rådet rikta en
rekommendation till den berörda medlems-
staten och besluta att offentliggöra denna
rekommendation.

Restriktionerna när det gäller finansiering av den
offentliga sektorns upplåningsbehov innebär att
det är förbjudet för ECB och medlemsstaternas
centralbanker att ge offentliga institutioner på
nationell nivå eller gemenskapsnivå rätt att över-
trassera sina konton eller erhålla andra former
av krediter (se bilaga 2). Det är vidare förbjudet
för ECB och de nationella centralbankerna att
förvärva skuldförbindelser direkt från dessa
institutioner och för medlemsstaterna att ge
dem rätt till positiv särbehandling hos finans-
institut, såvida detta inte är baserat på tillsyns-
mässiga hänsyn. I fördraget fastställs vidare att
skulder hos offentliga institutioner i en medlems-
stat inte får övertas av gemenskapen eller av en
annan medlemsstat. Denna bestämmelse, som
allmänt kallas “no bail-out clause” (förbud mot
borgensåtaganden), innebär att om någon av
dessa institutioner skulle drabbas av insolvens,
så kan varken gemenskapen eller de övriga
länderna hållas ansvariga för den insolventa
institutionens skulder.
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När det gäller budgetpolitiken är regeln att
medlemsstaterna skall undvika alltför stora under-
skott (se bilaga 3, artikel 104 (1) (f.d artikel 104c
(1)). Hur budgetdisciplinen efterlevs skall granskas
på grundval av referensvärden för den offentliga
sektorns underskott och  bruttoskuld i förhåll-
ande till BNP. Därvid kan en rad modifikationer
tillämpas, och framför allt behöver ett underskott
som endast undantagsvis och övergående
överskrider referensvärdet inte betraktas som
alltför stort, under förutsättning att det fort-
farande ligger nära referensvärdet. Vid bedöm-
ningen av budgetläget kan hänsyn även tas till
annan information, t.ex. storleken på de offentliga
investeringarna i förhållande till det offentliga
underskottet. Beslutet om huruvida en medlems-
stat har ett alltför stort underskott fattas av
Ekofin-rådet på Europeiska kommissionens
rekommendation.

Budgetreglerna i stabilitets- och
tillväxtpakten

Europeiska rådet beslutade 1997 att förtydliga
budgetreglerna i fördraget genom att införa
stabilitets- och tillväxtpakten, som fastställer
regler för samordning av den ekonomiska
politiken och definierar under vilka förhållanden
förfarandet vid alltför stora underskott skall
tillämpas under EMU:s tredje etapp. Pakten syftar
främst till att a) säkerställa att finanspolitiken
varaktigt uppfyller kravet på budgetdisciplin och
att b) övervaka utvecklingen av de offentliga
finanserna för att i ett tidigt skede kunna utfärda
varningar om avvikelser från budgetmålet. I detta
sammanhang betonar Europeiska rådet betydel-
sen av att säkerställa sunda offentliga finanser som
ett medel att stärka förutsättningarna för pris-
stabilitet och en stark varaktig tillväxt som främjar
en ökad sysselsättning. Stabilitets- och tillväxt-
pakten, som föreskriver både förebyggande och
avskräckande åtgärder, består av en resolution
utfärdad av Europeiska rådet (Amsterdam, 17 juni
1997), i vilken medlemsstaternas, Europeiska
kommissionens och Europeiska rådets åtaganden
fastställs, och två förordningar utfärdade av Ekofin-
rådet: rådets förordning (EG) nr 1467/97 av den
7 juli 1997 om påskyndande och förtydligande av
tillämpningen av förfarandet vid alltför stora
underskott och rådets förordning (EG) nr 1466/

97 av den 7 juli 1997 om förstärkning av över-
vakningen av de offentliga finanserna och om
övervakningen och samordningen av den eko-
nomiska politiken, i vilken innehållet i stabilitets-
och konvergensprogrammen definieras.

Den viktigaste bestämmelsen i Europeiska rådets
resolution om stabilitets- och tillväxtpakten för
att varaktigt säkra en sund budgetpolitik är med-
lemsstaternas åtagande att respektera det medel-
fristiga målet om saldon som är nära balans eller
i överskott (se bilaga 4). Detta mål skall göra det
möjligt för alla medlemsstater att hantera normala
konjunktursvängningar och samtidigt hålla det
offentliga underskottet under referensvärdet på
3% av BNP. Underskott som uppgår till mer än
3% av BNP kommer att betraktas som alltför
stora, såvida de inte förväntas vara övergående
och har inträffat undantagsvis. I vilket fall som helst
måste underskottet ligga nära referensvärdet.
Omständigheter betecknas som övergående och
undantagsvisa om den överskjutande delen av
underskottet orsakas av en ovanlig händelse utan-
för medlemsstatens kontroll eller av en allvarlig
konjunkturnedgång. Ett överskridande av refe-
rensvärdet till följd av en allvarlig konjunktur-
nedgång skall av Europeiska kommissionen som
regel bara anses ha skett undantagsvis om det
rör sig om ett årligt fall i reala BNP på minst 2%.
Ett mindre fall i reala BNP kan, om den berörda
medlemsstaten så begär, av Ekofin-rådet anses
vara av undantagsvis karaktär bara om det finns
ytterligare belägg för det, särskilt att konjunk-
turnedgången haft ett plötsligt förlopp eller att
det totala produktionsbortfallet varit stort i för-
hållande till den tidigare utvecklingen. För att
bedöma om en konjunkturnedgång är allvarlig
skall medlemsstaterna som regel ha haft ett fall i
reala BNP på årsbasis på minst 0,75%. Ett
underskott som överskrider 3% skall betraktas
som övergående om Europeiska kommissionens
budgetprognoser visar att underskottet kommer
att understiga referensvärdet efter det att den
ovanliga händelsen eller den allvarliga konjunktur-
nedgången har upphört (se bilaga 5).

Om en medlemsstats offentliga underskott anses
vara alltför stort, utfärdar Ekofin-rådet rekom-
mendationer om en korrigering av denna obalans.
Den berörda medlemsstaten måste därefter vidta
effektiva åtgärder inom fyra månader för att
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åstadkomma detta. Om sådana effektiva åtgärder
enligt Ekofin-rådets uppfattning inte vidtas kan
rådet föreskriva sanktioner; först i form av en
räntelös deposition som fastställs i förhållande
till medlemsstatens BNP och som får omvandlas
till böter om det alltför stora underskottet
kvarstår i mer än två år.

För att övervaka budgetutvecklingen och för att
få signaler om eventuella avvikelser från budget-
målen, samt för att underlätta samordningen av
den ekonomiska politiken, har även ett system
med tidiga varningar införts genom stabilitets- och
tillväxtpakten. För detta ändamål skall medlems-
staterna lämna in årliga stabilitetsprogram (om
de har infört den gemensamma valutan) eller
konvergensprogram (om de inte har infört den
gemensamma valutan) till Ekofin-rådet och
Europeiska kommissionen, där deras medelfristiga
budgetmål anges. Innehållet i och utformningen
av stabilitetsprogrammen följer en överens-
kommen mall (se bilaga 6). Liknande krav gäller
för konvergensprogrammen. Rådet skall avge ett
yttrande om stabilitetsprogrammen och begära
justeringar om det anser att programmens mål
och innehåll måste skärpas. Genomförandet av
programmen skall vidare övervakas av rådet och
en rekommendation utfärdas till den berörda
medlemsstaten om rådet upptäcker betydande
avvikelser från det medelfristiga budgetmål som
fastställs i programmet.

Tillämpningen av förfarandet vid
alltför stora underskott

De olika stegen i samband med tillämpningen av
förfarandet vid alltför stora underskott samman-
fattas i Översikt 1 (sid 52), som handlar om
beslsutsgången i Ekofin-rådet för att fastställa om
det föreligger ett alltför stort underskott, och i
Översikt 2 (sid 53), som beskriver uppföljnings-
förfarandet.

l Steg 1: Detta är ett förberedande steg och
avser att medlemsstaterna skall lämna in bud-
getuppgifter till Europeiska kommissionen
senast den 1 mars och den 1 september varje år.

l Steg 2: Europeiska kommissionen granskar om
medlemsstaterna iakttar budgetdisciplin på

grundval av de kriterier som fastställs i artikel
104 (2) (f.d artikel 104c (2)) i fördraget. Om
medlemsstaterna uppfyller kraven enligt båda
kriterierna för budgetdisciplin (ett offentligt
underskott under 3% av BNP och en offentlig
skuldsättning under 60% av BNP) och om
Europeiska kommissionen anser att det inte
föreligger någon risk för ett alltför stort
underskott, inleds inte förfarandet. I annat fall,
eller om en medlemsstats förväntade eller
faktiska offentliga underskott överstiger
referensvärdet på 3% av BNP (se bilaga 3,
artikel 104 (3) (f.d artikel 104c (3)) och bilaga
4, Europeiska kommissionens tredje åtagande),
skall Europeiska kommissionen utarbeta en
rapport och därmed inleda tillämpningen av
förfarandet vid alltför stora underskott.

l Steg 3: Ekonomiska och finansiella kommittén
– som består av företrädare för regeringarna
och ECBS – skall inom två veckor efter det
att Europeiska kommissionen har utarbetat
sin rapport, avge ett yttrande om denna
rapport till Ekofin-rådet (artikel 104 (4) (f.d
artikel 104c (4)). Europeiska kommissionen
skall fullt ut beakta detta yttrande och avge
ett yttrande till Ekofin-rådet tillsammans med
en rekommendation (artikel 104 (5) (f.d 104c
(5)) om den anser att det föreligger ett alltför
stort underskott. Om Europeiska kom-
missionen anser att ett underskott som
överstiger 3% av BNP inte är alltför stort och
om detta yttrande skiljer sig från Ekonomiska
och finansiella kommitténs yttrande är
Europeiska kommissionen skyldig att skrift-
ligen förelägga Ekofin-rådet skälen till denna
ståndpunkt.

l Steg 4: På Europeiska kommissionens
rekommendation fattar Ekofin-rådet med
kvalificerad majoritet och med beaktande av
eventuella synpunkter från den berörda
medlemsstaten, samt efter en allsidig bedöm-
ning, ett beslut om huruvida det föreligger ett
alltför stort underskott i en medlemsstat
(artikel 104 (6) (f.d 104c (6)). Beslutet bör
fattas inom tre månader efter det att med-
lemsstaterna lämnat in budgetuppgifter till
Europeiska kommissionen.
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l Steg 5: Om Ekofin-rådet beslutar att det inte
föreligger ett alltför stort underskott avslutas
förfarandet. Om Ekofin-rådet däremot
beslutar att det föreligger ett alltför stort
underskott i en medlemsstat, skall det
samtidigt utfärda rekommendationer till
medlemsstaten i enlighet med artikel 104 (7)
(f.d artikel 104c (7)). Rekommendationerna
antas på grundval av en rekommendation från
Europeiska kommissionen och med
kvalificerad majoritet, varvid den berörda
medlemsstatens företrädares röster inte
räknas. Rekommendationerna offentliggörs
inte. Rådet skall rekommendera att alltför
stora underskott korrigeras så snart som
möjligt efter det att de har uppkommit (se
bilaga 4) och fastställa två tidsfrister. Den ena
tidsfristen skall uppgå till högst fyra månader
inom vilken den berörda medlemsstaten bör
vidta effektiva åtgärder. Den andra tidsfristen
gäller korrigeringen av det alltför stora
underskottet, vilken bör slutföras under det
år som följer på året då underskottet
fastställdes, om det inte föreligger särskilda
omständigheter.

l Steg 6: (Se Översikt 2) Nu inleds uppföljningen
av Ekofin-rådets beslut om att det föreligger
ett alltför stort underskott i en medlemsstat.
Ekofin-rådet skall bedöma huruvida effektiva
åtgärder har vidtagits till följd av dess rekom-
mendationer enligt artikel 104 (7) (f.d artikel
104c (7)) och grunda sitt beslut på offentlig-
gjorda beslut av den berörda medlemsstatens
regering. Beslutet fattas på grundval av en
rekommendation från Europeiska kom-
missionen och med kvalificerad majoritet,
varvid den berörda medlemsstatens företräd-
ares röster inte räknas.

l Steg 7: Om Ekofin-rådet finner att inga
effektiva åtgärder har vidtagits får det
offentliggöra sina rekommendationer enligt
artikel 104 (8) (f.d artikel 104c (8)) omedel-
bart efter utgången av den tidigare fastställda
tidsfristen (högst fyra månader). När det gäller
deltagande medlemsstater får Ekofin-rådet i
ett sådant fall inom en månad efter beslutet, i
enlighet med artikel 104 (9) (f.d artikel 104c
(9)), fatta beslut om att förelägga den berörda
deltagande medlemsstaten att vidta åtgärder

för att minska underskottet inom en fastställd
tidsfrist. Detta beslut och efterföljande beslut
inom ramen för förfarandet skall fattas på
grundval av en rekommendation från Euro-
peiska kommissionen och med kvalificerad
majoritet, varvid den berörda medlemsstatens
företrädares röster inte räknas. Om Ekofin-
rådet däremot beslutar att den berörda
medlemsstaten har vidtagit effektiva åtgärder
i enlighet med dess rekommendationer enligt
artikel 104 (7), skall förfarandet lämnas vilande.
Europeiska kommissionen och Ekofin-rådet
skall övervaka genomförandet av de åtgärder
som har vidtagits. (f.d artikel 104c (7))

l Steg 8: Om det alltför stora underskottet
enligt Ekofin-rådets uppfattning har korri-
gerats, skall rådet upphäva vissa eller samtliga
av sina beslut om rekommendationer och
förelägganden. Om rekommendationerna har
offentliggjorts skall Ekofin-rådet göra ett
offentligt uttalande om att det inte längre
föreligger ett alltför stort underskott i den
berörda medlemsstaten. Om en deltagande
medlemsstat emellertid underlåter att följa
Ekofin-rådets successiva beslut om rekom-
mendationer och förelägganden, skall rådet
föreskriva sanktioner i enlighet med artikel
104 (11) (f.d artikel 104c (11)) senast två
månader efter beslutet att förelägga den
berörda medlemsstaten att vidta åtgärder och
senast tio månader efter datumen för inläm-
nandet av budgetuppgifter till Europeiska
kommissionen. Ett påskyndat förfarande kan
vidare användas i händelse av ett avsiktligt
planerat underskott som Ekofin-rådet
bedömer vara alltför stort. En annan möjlighet
är att en deltagande medlemsstat, medan
förfarandet har lämnats vilande, inte genomför
de åtgärder som vidtagits eller att de faktiska
uppgifter som medlemsstaten regelbundet
lämnar till Europeiska kommissionen senast
den 1 mars och den 1 september varje år tyder
på att det alltför stora underskottet inte har
korrigerats inom de tidsfrister som anges i de
rekommendationer som utfärdats enligt artikel
104 (7) (f.d artikel 104c (7)). I ett sådant fall
skall Ekofin-rådet omedelbart fatta ett beslut
om att förelägga den berörda deltagande
medlemsstaten att inom en fastställd tidsfrist
vidta åtgärder för att minska underskottet.
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l Steg 9: Om de deltagande medlemsstaterna
vidtar åtgärder i enlighet med Ekofin-rådets
förelägganden enligt artikel 104 (9) (f.d artikel
104c (9))  skall förfarandet vid alltför stora
underskott lämnas vilande. Den tidsperiod
under vilken förfarandet lämnas vilande skall
inte räknas in i den tvåmånadersperiod eller
den tiomånadersperiod som anges i Steg 8
för när sanktioner måste föreskrivas.
Europeiska kommissionen och Ekofin-rådet
skall övervaka genomförandet av de åtgärder
som vidtagits.

l Steg 10: Om det alltför stora underskottet
enligt Ekofin-rådets uppfattning har korri-
gerats, avslutas förfarandet på det sätt som
beskrivs i Steg 8. Om de åtgärder som vidtagits
av den deltagande medlemsstaten enligt
Ekofin-rådets uppfattning emellertid visar sig
vara otillräckliga eller om de faktiska uppgifter
som medlemsstaterna lämnar till Europeiska
kommissionen senast den 1 mars och den
1 september varje år tyder på att det alltför
stora underskottet inte har korrigerats av en
deltagande medlemsstat inom de tidsfrister
som anges i föreläggandena enligt artikel 104
(9) (f.d artikel 104c (9)), skall Ekofin-rådet
omedelbart fatta ett beslut om att föreskriva
sanktioner i enlighet med artikel 104 (11) (f.d
artikel 104c (11)). Sanktionerna skall som regel
utgöras av en räntelös deposition och Ekofin-
rådet får besluta att komplettera denna
deposition med åtgärderna i artikel 104 (11)
(f.d artikel 104c (11)), första och andra
strecksatserna (se bilaga 3). När det alltför
stora underskottet beror på att kriteriet

avseende underskottet inte uppfylls, skall den
första depositionen omfatta en fast del som
motsvarar 0,2% av BNP och en rörlig del som
motsvarar en tiondel av skillnaden mellan
underskottet i procent av BNP under det
föregående året och referensvärdet på 3 % av
BNP. Steg 10 upprepas varje därpå följande år
fram till dess att beslutet om att det föreligger
ett alltför stort underskott upphävs. Ekofin-
rådet skall i sin årliga bedömning besluta att
skärpa sanktionerna om den deltagande
medlemsstaten inte har följt rådets förelägg-
ande. Om ett beslut fattas om en tilläggs-
deposition skall denna motsvara en tiondel
av skillnaden mellan underskottet i procent
av BNP under det föregående året och
referensvärdet på 3% av BNP, men inte
överskrida en övre gräns på 0,5% av BNP. En
deposition skall som regel omvandlas till böter
om det alltför stora underskottet inte har
korrigerats två år efter beslutet om att kräva
åtgärder. Dessa böter skall fördelas mellan de
deltagande medlemsstater som inte har ett
alltför stort underskott, i förhållande till deras
andelar av BNP. I enlighet med artikel 104 (12)
(f.d artikel 104c (12)) skall Ekofin-rådet
upphäva de sanktioner som anges i artikel 104
(11) (f.d artikel 104c (11)) första och andra
strecksatserna, allteftersom hur betydande
framsteg den berörda deltagande medlems-
staten har gjort när det gäller att korrigera
det alltför stora underskottet. Vidare skall
samtliga kvarstående sanktioner upphävas om
beslutet om att det föreligger ett alltför stort
underskott upphävs. Böter kommer emeller-
tid inte att återbetalas.
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Diagram 1

Ekofin-rådets beslut om att det föreligger ett alltför stort underskott

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Steg 5

Medlemsstaterna skickar budgetuppgifter
till Europeiska kommissionen

Underskott < 3% av
BNP
Och skuld< 60% av
BNP

Underskott > 3% av BNP
Och/eller skuld > 60% av
BNP

Förfarandet
inleds inte

Ingen risk för ett alltför stort
underskott; referensvärdet överskrids
endast undantagsvis och övergående
och underskottet ligger fortfarande
nära referensvärdet; skuldsättningen
minskar i tillräcklig utsträckning och
närmar sig referensvärdet i
tillfredsställande takt.

Risk för ett alltför stort underskott

Europeiska kommissionens yttrande och
rekommendation till Ekofin-rådet

Ekofin-rådets beslut
Det föreligger inte ett
alltför stort underkott.

Det föreligger ett
alltför stort
underskott.

Förfarandet
avslutas

Ekofin-rådets
rekommendation till

medlemsstaten

Europeiska kommissionen
utarbetar en rapport

Ekonomiska och finansiella kommitténs yttrande
till Ekofin-rådet

Beslutet fattas med kvalificerad majoritet.
Kvalificerad majoritet definieras som två
tredjedelar av totalt 87 röster:
10 röster för Tyskland, Frankrike, Italien och
Storbritannien; 8 röster för Spanien; 5 röster för
Belgien, Grekland, Nederländerna och Portugal; 4
röster för Österrike och Sverige; 3 röster för
Danmark, Irland och Finland; 2 röster för
Luxenburg.
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Diagram 2

Uppföljning av Ekofin-rådets beslut om att det föreligger ett alltför stort underskott

Steg 5

Steg 6

Steg 7

Steg 8

Steg 9

Steg 10

Ekof in-rådets rekomm endation ti ll medlemsstaten

Ekofin-rådet bedömer de offent liggjorda beslutens verkningsfullhet.

Medlemsstaten vidtar  effekt iva åtgärder:
förfa ra ndet lämnas vilande. Europeiska
kommissionen och Ekofin-rådet övervakar
genomförandet  av åtgärderna.

Medlemsstaten vidtar  inte effekt iva åtgärder: Ekofin-
rådet kan of fent liggöra sina rekommenda tioner och
förelägga den del tagande medlemsstaten at t vidta
åtgärder.

Det a lltför  stora under-
skottet korr igeras;
förfa ra ndet avslutas.

Ett alltför  stor t underskott
kvarstå r: E kofin-rå det före-
skr iver sankt ioner på den
deltagande medlemsstaten.

Åtgär derna genomförs inte:
Ekofin-rå det före lägger den
deltagande medlemsstaten
at t vidta åt gär der.

Det a lltför  stora
unde rskottet
korrig era s för-
fara ndet avslutas

Åtgär derna genomförs: för farandet  lämnas
vilande. Europeiska kommissionen och
Ekofin-rå det fort sätter  att övervaka
genomförandet  av åtgärderna

Åtgär derna visar sig var a
otillrä ckliga det alltför stora
unde rskottet kvar står : Ekofin-rådet
föreskri ver sa nktioner för d en
deltagande medlemsstaten.

Det a lltför  stora
unde rskottet
korrig era s förfa ra ndet
avslutas
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3 Tillämpningen av stabilitets- och tillväxtpakten

Tillämpningen av stabilitets- och tillväxtpakten
börjar med att medlemsstaterna lägger fram sina
stabilitets- och konvergensprogram. Därefter skall
Europeiska kommissionen avge en rekom-
mendation om varje program. Denna rekommen-
dation utgör sedan underlaget för det yttrande
som Ekofin-rådet avger efter samråd med
Ekonomiska och finansiella kommittén senast två
månader efter det att programmet lämnats in.
ECB deltar i Ekonomiska och finansiella
kommittén där medlemmarna har möjlighet att
ingående diskutera de program som
medlemsstaterna har lagt fram. Om Ekofin-rådet
anser att de mål som anges i programmet bör
skärpas uppmanar det den berörda medlems-
staten att göra detta. Om betydande avvikelser
från de mål som fastställs i tidigare program
upptäcks har Ekofin-rådet rätt att utfärda en
rekommendation med en uppmaning till den
berörda medlemsstaten att vidta korrigerande
åtgärder. Årliga uppdateringar av programmen
skall innehålla detaljerade redogörelser för vilka
planer som finns för att motverka underskotten
ökar på kort sikt. Det sistnämnda kravet syftar
till att förhindra att det medelfristiga målet med
en budget som är i balans eller i överskott skjuts
upp på obestämd tid.

Med hänsyn till stabilitets- och konvergens-
programmens grundläggande roll när det gäller
den multilaterala övervakningen har det ansetts
vara viktigt att informationen i dem är ändamåls-
enlig och möjliggör jämförelser mellan olika
medlemsstater. Eftersom medlemsstaterna skulle
upprätta program och lämna in dessa före utgång-
en av 1998, vilket ministrarna hade enats om i sin
gemensamma förklaring den 1 maj 1998, disku-
terades behovet av kompletterande riktlinjer i
Monetära kommittén. Med stöd av värdefulla
synpunkter från tjänstemän i Europeiska kom-
missionen enades kommittén om ett yttrande till
Ekofin-rådet, som vid sitt möte i Luxemburg den
12 oktober 1998 ställde sig bakom detta yttrande.
I detta avsnitt presenteras först Monetära
kommitténs yttrande, där en uppförandekod
fastställdes för stabilitets- och konvergens-
programmens utformning och innehåll. Därefter
beskrivs hur denna uppförandekod formellt sett

har efterlevts i de åtgärder som hittills har
vidtagits för att leva upp till pakten. Slutligen
betonas tre viktiga nyckelfrågor som Ekofin-rådet
i enlighet med Monetära kommitténs yttrande
tog hänsyn till vid granskningen av stabilitets- och
konvergensprogrammens innehåll beträffande det
medelfristiga målet att offentliga budgetar skall
vara nära balans eller i överskott.

En uppförandekod för stabilitets- och
konvergensprogrammen

Monetära kommittén ansåg att det kunde vara
värdefullt att komplettera de grundläggande krav
på stabilitets- och konvergensprogrammen som
fastställs i rådets förordning (EG) nr 1466/97 med
ett antal riktlinjer om programmens innehåll och
utformning, och därvid bygga vidare på den
tidigare “uppförandekod” som lagts fram i
Monetära kommitténs rapport av den 14 februari
1994. De erfarenheter som gjorts med de ”gamla”
konvergensprogrammen visade, enligt Monetära
kommitténs yttrande, att sådana riktlinjer inte
bara hjälper medlemsstaterna att upprätta sina
program, utan även gör det lättare för Europeiska
kommissionen, Monetära kommittén (numera
Ekonomiska och finansiella kommittén) och
Ekofin-rådet att granska dem. De överenskomna
riktlinjerna och förslagen om stabilitets- och
konvergensprogrammens utformning och innehåll
(se bilaga 7) är av vägledande natur, mot bakgrund
av att programmen är de nationella myndig-
heternas ansvar och att ländernas möjligheter och
praxis varierar.

De viktigaste punkterna i Monetära kommitténs
yttrande kan sammanfattas på följande sätt:

l Ett grundläggande inslag i stabilitets- och
konvergensprogrammen är det medelfristiga
målet med en budget som är nära balans eller
i överskott. Enligt Monetära kommitténs
yttrande är det därför uppenbart att bedöm-
ningen av huruvida medlemsstaternas medel-
fristiga mål är lämpliga och granskningen av
måluppfyllelsen måste ta uttrycklig hänsyn till
konjunkturläget och dess effekt på budgeten.
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Tidsramen när det gäller tolkningen av
begreppet”medelfristig” perioden är därför
konjunkturcykelns längd. I praktiken måste
bedömningen bli ungefärlig när det gäller hur
den faktiska och förväntade budgetutveck-
lingen stämmer överens med kravet att en
budget på medellång sikt skall vara nära balans
eller i överskott. Framför allt måste en
bedömning göras av konjunkturens sannolika
inverkan på den nuvarande och framtida
budgetutvecklingen. Detta förutsätter att man
använder en ändamålsenlig metod.

l Alla metoder har naturligtvis sina för- och
nackdelar och därför måste resultaten tolkas
med försiktighet. Med hänsyn till detta vill
Monetära kommittén använda Europeiska
kommissionens konjunkturrensningsmetod,
som anses vara lämplig för att bedöma
budgetutvecklingen. För att komma fram till
mer välunderbyggda om- dömen krävs
ytterligare analyser som tar hänsyn till andra
relevanta faktorer, däribland landspecifika
omständigheter. Även resultat från andra
metoder kan beaktas när så bedöms vara
lämpligt.

l Med hjälp av sin konjunkturrensningsmetod
granskar Europeiska kommissionens tjänste-
män för varje enskild medlemsstat vilket
underliggande (konjunkturrensat) budgetsaldo
som skulle göra det möjligt att hantera
negativa konjunktur- svängningar och samtid-
igt respektera referens- värdet för det
offentliga underskottet. Det finns naturligtvis
även andra överväganden som är av stor
betydelse för att fastställa ett lämpligt
medelfristigt mål som uppfyller kraven i
stabilitets- och tillväxtpakten, t.ex. behovet av
att ta hänsyn till andra orsaker till svängningar
och ovisshet i de offentliga finanserna, att få
till stånd en snabb minskning av höga skuld-
kvoter och att sörja för kostnaderna för en
åldrande befolkning. Därför bör medlems-
stater som vill kunna vidta diskretionära
åtgärder skapa det nödvändiga manöver-
utrymmet för detta.

l Det är viktigt att förhindra att det medel-
fristiga målet med en budget som är nära
balans eller i överskott blir ett rörligt mål.

Monetära kommittén ansåg att de stabilitets-
och konvergensprogram som skulle lämnas
in senast före utgången av 1998 borde ange
hur det medelfristiga målet i stabilitets- och
tillväxtpakten skulle kunna uppnås så snabbt
som möjligt. Vidare ansåg Monetära kom-
mittén, på grundval av Europeiska
kommissionens analys, att detta mål borde
uppnås senast vid utgången av 2002.

Efterlevnaden av uppförandekoden

I enlighet med den rådsförordning om stabilitets-
och tillväxtpakten som citerats i det föregående
lämnade alla EU-länder in sina stabilitets- och
konvergensprogram till Ekofin-rådet och
Europeiska kommissionen före den 1 mars 1999.
De flesta programmen inkom före utgången av
1998, så som ministrarna hade enats om i sin
gemensamma förklaring av den 1 maj 1998.

Både stabilitets- och konvergensprogrammen
befanns på det hela taget formellt följa den
uppförandekod som beskrivits ovan i fråga om
längden på  den period som programmen täckte,
omfattningen av den information som lämnades
och grundligheten i regeringarnas åtagande att
föra en stabilitetsinriktad politik. Vissa länder gick
utöver de överenskomna minimikraven och
tillhandahöll omfattande redogörelser för
utvecklingen av viktiga utgiftsposter på längre sikt.

Ett par formella brister noterades emellertid
också under diskussionerna i Ekonomiska och
finansiella kommittén. I fyra program sträckte sig
programperioden inte längre än till år 2001, vilket
innebar att de inte gav viktig information om slutet
av den tidsrymd som rekommenderats i
riktlinjerna. Även om de i allmänhet bedömdes
vara realistiska befanns antagandena om de
internationella och inhemska makroekonomiska
förhållandena ibland vara antingen inaktuella eller
t.o.m. något optimistiska med tanke på den
osäkerhet som kännetecknar medelfristiga
ekonomiska prognoser. Ofta påstods stor
beslutsamhet föreligga när det gällde den politik
som krävdes för att uppnå målen, men detta
styrktes inte alltid av närmare beskrivna åtgärder.
Ibland gick det heller inte att tydligt urskilja den
trendmässiga eller planerade utvecklingen när det
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gällde primära budgetkomponenter. Med tanke
på att de offentliga investeringarna i flertalet
länder skars ner oproportionellt mycket under
åren fram till 1997, ansågs det dessutom att större
uppmärksamhet förmodligen borde ägnas denna
utgiftskomponent i kommande uppdateringar av
programmen. I ett fåtal fall beklagade slutligen
Ekonomiska och finansiella kommittén att det
använts mycket aggregerade prognoser eller att
viktigare ekonomiska förhållanden inte kunnat
styrkas, vilke gjort bilden av de underliggande
scenarierna oklar. I några fall ansågs den knapp-
händiga informationen – och bristen på tillförlitliga
analyser av de officiella målens känslighet för
ändringar av de makroekonomiska antagandena
– omöjliggöra en väl underbyggd bedömning inom
ramen för den multilaterala övervakningen.

Innebörden av en budget nära balans

Förutom de formella kriterier som beskrivits ovan
måste en heltäckande bedömning av enskilda
länders program stödja sig på överväganden kring
utvecklingen i sak. Frågan har uppstått huruvida
den  minskningen av underskottent som förutses
i programmen kan anses vara tillräcklig för att få
länderna att uppnå den stabila grundval som
rekommenderas i stabilitets- och tillväxtpakten.
Rent generellt kan denna fråga betraktas ur minst
tre synvinklar.

l För det första uppstår frågan om de medlems-
stater som ännu inte uppfyller åtagandena i
stabilitets- och tillväxtpakten kommer att
kunna undvika alltför stora underskott vid
normala konjunktursvängningar. Som redan
har betonats i det föregående kan ett land
anses ha uppnått ett läge som är tillräckligt
”nära balans”, om dess ekonomiska struktur
kan stå emot makroekonomiska chocker eller
dess budgetstruktur är relativt okänslig för
konjunktursvängningar.

· För det andra uppstår frågan om budget-
konsolideringen genomförs tillräckligt snabbt.
Det bör framför allt framgå klart om de
tidsramar som anges i programmen för att
fullständigt nå underskottsmålen ligger i linje
med vad Monetära kommittén – med stöd av

Ekofin-rådet - krävde om att programmen
”bör visa att de medelfristiga målen i stabili-
tets- och tillväxtpakten kommer att uppnås
så snabbt som möjligt”.

l För det tredje uppstår frågan om de nu-
varande planerna skapar ett tillräckligt
manöverutrymme i budgetarna för att
länderna, utan att hamna i konflikt med
stabilitets- och tillväxtpakten, skall kunna klara
av händelser som inte nödvändigtvis har att
göra med konjunkturläget. Oförutsedda
räntechocker och den förväntade demo-
grafiska utvecklingen kan t.ex. ha en stark
inverkan på budgetläget och få länder att
frångå tidigare fastlagda planer. Båda dessa
källor till störningar kan helt sakna samband
med den kortsiktiga makroekonomiska
utvecklingen. I detta sammanhang uppmärk-
sammade Monetära kommittén att det är
viktigt att få till stånd en snabb minskning av
höga skuldkvoter och att sörja för
kostnaderna för en åldrande befolkning när
lämpliga medelfristiga mål i linje med kraven i
stabilitets- och tillväxtpakten läggs fast.

Europeiska kommissionen har fullgjort sitt
uppdrag att bedöma huruvida medlemsstaternas
program är tillräckliga med vederbörlig hänsyn
till nationella skillnader och varierande utgångs-
punkter. På grundval av Europeiska kommission-
ens rekommendationer har Ekofin-rådet bedömt
att de budgetstrategier som redovisats i pro-
grammen på det hela taget överensstämmer med
kravet att de offentliga finanserna skall vara
tillräckligt motståndskraftiga mot effekterna av
normala konjunktursvängningar på budgeten. I
den meningen har Ekofin-rådet ansett att länderna
för närvarande håller på att närma sig det
medelfristiga mål som rekommenderas i pakten.
I några fall har Ekofin-rådet emellertid efterlyst
ambitiösare budgetmål och uppmanat vissa länder
att fortsätta sina konsolideringsansträngningar
utöver den angivna tidsramen så att de kan
hantera följderna av en åldrande befolkning. I fråga
om länder med hög skuldsättning har Ekofin-rådet
särskilt betonat vikten av att upprätthålla höga
primära överskott för att minska den offentliga
skuldkvoten.
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4 Bedömning av hur budgetreglerna i fördraget och stabilitets-
och tillväxtpakten tillämpats

Budgetutfallen på senare tid och planerna för den
närmaste framtiden måste ses mot bakgrund av
de betydande anpassningar som har gjorts sedan
början av 1990-talet. Efter den kraftiga för-
sämringen av det underliggande budgetläget som
följde på det ekonomiska uppsvinget i slutet av
1980-talet gjorde EU-länderna en helom-
vändning när det gällde budgetpolitiken, vilket
ledde till att det strukturella budgetläget
förbättrades med nästan 4 procentenheter av
BNP under en femårsperiod från 1992. Särskilt
de blivande deltagarna i EMU fann i fördragets
ordning för en sund makroekonomisk politik en
stark drivfjäder till budgetkonsolidering (se
Diagram 1). En del av dessa länder lyckades genom
att verkligen anamma den stabilitetskultur som
föreskrivs i fördraget förhindra hotande
förtroendekriser från att utvecklas till långtgående
finansiell oro av oförutsägbara dimensioner.

Trenden mot budgetdisciplin accelererade efter
avbrottet 1995. I de elva medlemsstater som
införde den gemensamma valutan den 1 januari
1999 ledde det kompromisslösa kravet om att
uppfylla kriterierna för att kunna delta i EMU
redan från början till finanspolitiska åtgärder av
en omfattning som saknar motstycke. I en del
länder föranledde storleken på den anpassning
som krävdes att de mera omfattande och
varaktiga åtgärderna kompletterades med tillfälliga
ingrepp som hade mera begränsade politiska
konsekvenser. Därmed kunde nedskärningar av
de offentliga investeringarna och tillfälliga anpass-
ningar genomföras med förbehållet att ett
gynnsammare ekonomiskt klimat efter inled-
ningen av EMU:s tredje etapp skulle göra det
möjligt att snabbt ersätta provisoriska korriger-
ingar med hållbara och definitiva förbättringar av
de underliggande förhållandena.

Diagram 1
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En unik möjlighet att uppfylla detta löfte erbjöds
1998. Den ekonomiska aktiviteten i en stor del
av EU:s medlemsstater hade en styrka vars like
inte hade upplevts sedan början av 1980-talet. En
snabb konvergens mot den nya styrränta som
fastställdes för euroområdet i december ledde
för många medlemsstater till kostnaderna för att
amortera kortfristiga lån minskade kraftigt,
samtidigt som undanröjandet av växelkursriskerna
ledde till rekordlåga skillnader mellan de långa
räntorna. Detta gynnsamma scenario kunde ha
hjälpt regeringarna att fullfölja de uppgifter som
fortfarande återstod.

Det var emellertid en möjlighet som på det hela
taget försummades. Bara sex EU-länder (Danmark,
Irland, Luxemburg, Finland, Sverige och
Storbritannien) uppfyllde bokstavligen, på grundval
av 1998 års räkenskaper, kravet i stabilitets- och
tillväxtpakten på en budget nära balans eller i
överskott. Det är anmärkningsvärt att bara tre av
dessa sex länder (Irland, Luxemburg och Finland)
är bland de medlemsstater som redan deltar i
euroområdet. Alla de övriga EU-medlemsstaterna
hade fortfarande relativt långt kvar till de mål som
de hade fastställt i sina program. Av de länder som
nu deltar i den tredje etappen av EMU noterade
fem länder (Tyskland, Frankrike, Italien, Österrike
och Portugal) underskott på mer än 2% av BNP.
De två största länderna (Tyskland och Frankrike)
redovisade, trots att den faktiska produktionen i
båda låg nära den potentiella, obalanser som inte
låg tillräckligt nära det referensvärde på 3% av
BNP som fastställts för underskott i botten av en
lågkonjunktur.

Den planerade strategin för framtiden ger inte
tillräckliga säkerhetsmarginaler. Planerna bekräftar
i allmänhet ländernas beslutsamhet att fortsätta
att driva den återhållsamma finanspolitik som man
gjort den senaste tiden. Den beslutsamhet som
en del länder uttrycker att öronmärka
skatteintäkter från oväntade tillväxteffekter för
ytterligare skuldminskningar bör i vissa fall vara
en garanti mot den tidigare benägenheten att
mjuka upp finanspolitiken när tiderna är goda. De
knappa säkerhetsmarginaler som hittills byggts in
i budgetarna och den tidsram som förutses för
anpassningen bådar emellertid inte gott för de
offentliga finansernas förmåga i euroområdet att
klara av ett allvarligt omslag i de ekonomiska
utsikterna.

Av de stabilitetsprogram som lagts fram av
medlemsstater som ännu inte uppfyller kraven i
stabilitets- och tillväxtpakten är det bara Belgiens
och Spaniens program som uttryckligen planerar
för att nå räkenskaper i balans i slutet av den
berörda perioden (se Tabell 1). De övriga länderna
i euroområdet (Tyskland, Frankrike, Italien,
Nederländerna, Österrike och Portugal) betraktar
undeförstått sina konsolideringsansträngningar
som avslutade när de uppnått en nettoupplåning
på ca 1% av BNP år 2001 eller 2002. De tre större
ekonomierna eftersträvar en anpassning exkl.
räntor på i genomsnitt strax under 1
procentenhet av BNP mellan 1998 och 2001 eller
2002. Två andra länder förväntar sig att deras
överskott före räntor antingen skall stabiliseras
på nuvarande nivåer (Österrike) eller t.o.m.
minska (Nederländerna).
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Även om länderna på det hela taget – men ibland
bara i allmänna ordalag – respekterar de
minimikrav som kan göra det möjligt att motstå
normala konjunktursvängningar utan att över-
skrida fördragets referensvärde för underskott,
har de varit beklagansvärt oambitiösa. Den
rådande minimalistiska inställningen till finans-
politisk stabilitet är av flera skäl inte tillfreds-
ställande.

För det första tycks den avspegla en föreställning
om att de föreligger ett bytesförhållande mellan
konsolidering och strukturreformer. I vissa pro-
gram har man anammat idén att den strukturella
anpassningen skall prioriteras och att omfatt-
ningen av den nödvändiga konsolideringen inte
är lika viktig. Denna inställning saknar grund. Att i
en utsträckning som saknar motstycke under
senare år ha fokuserat på skattesänkningar i stället
för skattehöjningar har förvisso en avgörande
inverkan när det gäller att uppväga de effektivitets-
förluster som ackumulerats under decennier med
en obevekligt växande offentlig sektor. Den

strävan som uttrycks av länder med fullt utveck-
lade välfärdssystem att förskjuta tyngdpunkten i
de offentliga utgifterna bort från löpande
transfereringar till förmån för offentliga invest-
eringar kan dessutom vara ett sätt att revitalisera
tillväxtpotentialen i deras ekonomier. Men
korrigeringen av underskotten är ett absolut
nödvändigt inslag i denna strukturreformpolitik.
De länder inom EU som har gått i täten när det
gäller att åtgärda budgetobalanser och samtidigt
genomfört omfattande strukturåtgärder visar att
dessa två politiska handlingslinjer inte skall
betraktas som alternativ till varandra. I stället bör
de bedrivas som två delar av samma strategi som
kompletterar och befäster varandra.

För det andra saknar regeringarna i en stor del
av EU:s medlemsstater en kraftfull politik för att
minska de konjunkturrensade underskotten. De
uppsatta målen för korrigeringen av underskotten
lämnar ett mycket begränsat utrymme för
diskretionära åtgärder och kommer bara att
uppnås om tillväxten upprätthålls och den

Makroekonomiska antaganden och finanspolitiska mål i medlemsstaternas
stabilitets- och konvergensprogram

Tabell 1

Land Real BNP-tillväxt Budgetsaldo(% av BNP) Skuldkvot (% av BNP)

1999 2000 2001 2002 1999 2000 2001 2002 1999 2000 2001 2002

Belgien 2.4 2.3 2.3 2.3 -1.3 -1.0 -0.7 -0.3 114.5 112.2 109.6 106.8

Danmark 1.7 2.0 2.0 - 2.5 2.8 2.6 - 56 51 49 -

Tyskland 2 2½ -2 -2 -1½ -1 61 61 60½ 59½

Grekland 3.7 3.9 4.5 - -2.1 -1.7 -0.8 - 105.8 102.5 99.8 -

Spanien 3.8 3.3 -1.6 -1.0 -0.4 0.1 66.4 64.3 61.9 59.3

Frankrike 2.7 3.0 -2.3 -0.8 58.7 57.1

Irland 6.7 6.4 5.8 - 1.7 1.4 1.6 - 52 47 43 -

Italien 2.5 2.8 2.9 - -2.0 -1.5 -1.0 - 114.6 110.9 107.0 -

Luxemburg 3.4 3.7 1.1 1.2 1.3 1.7 1) 1) 1) 1)

Nederländerna 2.9 2¼ (1999-2002) -1.3 - - -1.1 66.4 - - 64½

Österrike 2.8 2.6 2.1 2.2 - 2.0 - 1.7 -1.5 -1.4 63.5 62.2 61.2 60.0

Portugal 3.5 3.5 3.2 3.3 -2.0 -1.5 -1.2 -0.8 56.8 55.8 54.7 53.2

Finland 4.0 2.7 2.6 2.6 2.4 2.2 2.1 2.3 48.5 46.4 44.8 43.2

Sverige 2.2 2.6 2.5 - 0.3 1.6 2.5 - 71.4 66.7 58.0 -

Storbritannien2) 1 2½ 2¾ 2½ -0.3 -0.3 -0.1 0.2 46.7 45.4 43.7 42.0

1) Enligt Luxemburgs stabilitetsprogram kommer den offentliga skulden, som totalt uppgick till 6,7% av BNP 1998, inte att öka
under prognosperioden.

2) Avser räkenskapsår.
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finansiella stabiliteten består. Även i det mest
optimistiska scenariot kommer flera viktiga länder
inom EU i början av nästa sekel att hamna i ett
läge där det knappast kommer att vara möjligt
för dem att hantera normala makroekonomiska
konjunktursvängningar utan att riskera att över-
skrida referensvärdet för underskotten. Det
kommer inte att finnas något ytterligare finansiellt
utrymme att motverka chocker som kan uppstå
på finansmarknaderna eller att reagera på oförut-
sägbara händelser. De sistnämnda påfrestningarna
kan också förvärras av att EMU upprättats. Större
skattebaser och ökad rörlighet för produktions-
faktorerna inom euroområdet kan undergräva
beskattningsmakten hos de medlemsstater som
tar ut högre skatter på arbete och kapital. Detta
kommer ofrånkomligen att kullkasta de intäkts-
antaganden som budgetplanerna för närvarande
baseras på. Överföringarna från EU:s struktur-
fonder kan minska till länder som för närvarande
är nettomottagare och leda till samma nedgång i
intäktstrenden. Vissa länder kan också känna att
de behöver större budgetmässig frihet så att de
kan bedriva en aktiv finanspolitik för att ersätta
förlusten av växelkursinstrumentet som medel
att hantera asymmetriska chocker. Om åtgärder
mot alla dessa oförutsedda händelser i budgeten
vidtas på ett tidigt stadium, kan det bli möjligt att
undvika ännu mer drastiska åtgärder i ett senare
skede, när riskerna till sist kan komma att förverk-
ligas.

För det tredje skjuts de planerade åtgärderna i
allmänhet upp till slutet av prognosperioden.
Tendensen att förlägga måluppfyllandet till slutet
av perioden gör att det läggs politisk osäkerhet –
dvs. osäkerhet om vilka prioriteringar de reger-
ingar kommer att ha som sitter vid makten omtvå
eller tre år – till de risker som redan finns i de
underliggande scenarierna. En snabbare anpass-
ningstakt skulle därför ha undanröjt åtminstone
en riskfaktor.

Slutligen, och det är kanske det viktigaste, har
mycket lite gjorts för att förbereda budgetarna
för de påfrestningar som förväntas uppstå under
andra hälften av nästa decennium. Enligt gjorda
beräkningar kommer den demografiska
utvecklingen att innebära att ytterligare ca sju
procentenheter av BNP kommer att gå till
pensions- och sjukvårdsutgifter i euroområdet i
slutet av 2020-talet. Omfattningen av den
omedelbara budgetkonsolidering som skulle
behövas i Europa för att både motstå de samlade
effekterna av dessa implicita åtaganden och
förhindra att skuldkvoterna stiger har nyligen
beräknats. För att skapa en sådan ytterligare
säkerhetsmarginal skulle länderna behöva
balansera sina räkenskaper omedelbart. En del
av dem skulle vara tvungna att göra ännu mer.

Det finns minst två områden där åtgärder kan
vidtas på ett tidigt stadium mot de budgetmässiga
effekterna av dessa extraordinära händelser. Det
ena gäller naturligtvis att eftersträva en snabbare
neddragning av de offentliga  nettoskulderna för
att skapa utrymme att hantera utgiftstrycket när
detta slutligen intensifieras. En strikt efterlevnad
av kravet i stabilitets- och tillväxtpakten om att
räkenskaperna åtminstone skall vara balanserade
på medellång sikt (dvs. över konjunkturcykeln
enligt Monetära kommitténs tolkning, se bilaga
7) skulle påskynda minskningen av de offentliga
skulderna som andel av den totala produktionen.
Detta beräknas frigöra betydande belopp i ränte-
och avbetalningskostnader, vilka med fördel skulle
kunna användas för att finansiera en del av de
växande utgiftsbehoven. Det andra området gäller
att på ett tidigt stadium genomföra en
genomgripande reform av bidragssystemen, vilket
skulle skapa utrymme för den återstående delen
av den förväntade ökningen av transfereringarna
till de äldre medborgarna.
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5 Avslutande kommentarer

Vissa framsteg har på senare tid kunnat noteras
mot en konsolidering av de offentliga finanserna
inom EU. De offentliga underskotten, som ständigt
förbrukat privat sparande och minskat de
produktiva resurserna, har skurits ned. Även om
skuldbördorna fortfarande är betydande har den
tidigare utvecklingen mot en allt snabbare uppgång
brutits.

Den finanspolitiska uppförandekoden, som
regeringarna beslutade om i och med att de
undertecknade fördraget och antog stabilitets-
och tillväxtpakten, är ett användbart instrument
för att säkra sunda offentliga finanser inom den
nya ekonomisk-politiska ordningen. I de
stabilitets- och konvergensprogram som lades
fram i slutet av 1998 och början av 1999
bekräftades återigen det politiska åtagandet att
fullfölja den politik som har förts den senaste
tiden. Regeringarna tycks vara fast beslutna att
säkerställa en varaktig budgetkonsolidering
genom att ersätta tidigare  engångsåtgärder vars
gynnsamma effekter när det gäller att begränsa
underskotten avtar med tiden. Det är också
uppmuntrande att de mål som tidigare fastställts
för 1999 har bekräftats i de besked som
medlemsstaterna lämnat till Europeiska kom-
missionen.

Budgetkonsolidering är emellertid en ständigt
pågående process som kräver ytterligare
ansträngningar. Den rådande attityden när det
gäller konsolideringens omfattning och förläggning
i tiden är att sträva efter så lite ambitiösa mål
som möjligt för att formellt uppfylla kraven i
stabilitets- och tillväxtpakten. En del länder har
upprättat sina program på grundval av förut-
sägelser om ett relativt gynnsamt makroekono-
miskt och finansiellt klimat som i efterhand kan
visa sig vara alltför optimistiska. Dessutom tycks
vissa länder, även om de visar en lovvärd beslut-
samhet att göra en noggrann genomgång av sina

ekonomiska strukturer, tro att försök att ta itu
med de strukturella problemen ibland kan
rättfärdiga en flexiblare tidsplan för genom-
förandet av konsolideringen. I ljuset av den senaste
tidens erfarenheter i de medlemsstater som har
gått i täten när det gäller att åtgärda både
budgetobalanser och långvariga strukturproblem
är en sådan inställning inte berättigad.

Det är inte alldeles klart exakt vilka ekonomisk-
politiska åtgärder som planeras i händelse av en
plötslig försämring av de inhemska och internatio-
nella utsikterna. Det är också oklart huruvida den
tidpunkt som fastställs för att helt nå målet i så
fall skulle iakttas eller om den skulle skjutas upp.
Denna ovisshet förvärras av att det finns en
utbredd praxis att förlägga den planerade
anpassningen till slutet av perioden, vilket innebär
att åtgärderna skjuts på en mer avlägsen och
därmed mer oviss framtid. Om åtgärder för att
hantera motgångar inte vidtas på ett tidigt
stadium, kan budgetstrukturerna bli känsliga för
plötsliga förändringar av de makroekonomiska
förhållandena. Mer generellt kommer en bristande
ambition ofrånkomligen att leda till att de
offentliga finanserna i flera länder inte kommer
att kunna möta de mer grundläggande utmaningar
som väntar.

En sund finanspolitik och en låg skattebörda
tenderar att bidra inte bara till lägre långa
realräntor, mindre ovisshet och ökad privat
kapitalbildning, utan därmed också till högre real
tillväxt och sysselsättning på medellång sikt.
Dessutom underlättas penningpolitikens uppgift
att upprätthålla prisstabilitet. Upprätthållandet av
prisstabilitet på medellång sikt är penning-
politikens bästa bidrag till ökad tillväxt och bättre
sysselsättningsmöjligheter på sikt. Detta är fallet
oavsett budgetutvecklingen. Svaga offentliga
finanser brukar däremot öka inflationsförvänt-
ningarna och tvinga penningpolitiken att hålla de
korta räntorna på en relativt hög nivå, och därmed
minska fördelarna av prisstabilitet.
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Bilagor

1. Ekonomisk politisk samordning i etapp tre (utdrag ur fördraget)

Artikel 98 (f.d artikel 102a)

Medlemsstaterna skall föra sin ekonomiska politik
så att de bidrar till att förverkliga gemenskapens
mål, såsom dessa definieras i artikel 2, och inom
ramen för de allmänna riktlinjer som avses i artikel
99. Medlemsstaterna och gemenskapen skall
handla i överensstämmelse med principen om en
öppen marknadsekonomi med fri konkurrens
som främjar en effektiv resursfördelning, och i
enlighet med principerna i artikel 4.

Artikel 99 (f.d artikel 103)

1.  Medlemsstaterna skall betrakta den ekono-
miska politiken som en fråga av gemensamt
intresse och samordna denna politik inom rådet
i enlighet med bestämmelserna i artikel 98.

2.  Rådet skall med kvalificerad majoritet på
rekommendation av kommissionen utarbeta ett
utkast till allmänna riktlinjer för medlemsstaternas
och gemenskapens ekonomiska politik och
rapportera sina resultat till Europeiska rådet.

Europeiska rådet skall på grundval av rådets
rapport diskutera en slutsats angående de allmän-
na riktlinjerna för medlemsstaternas och gemen-
skapens ekonomiska politik.

På grundval av denna slutsats skall rådet med kvali-
ficerad majoritet anta en rekommendation som
anger dessa allmänna riktlinjer. Rådet skall under-
rätta Europaparlamentet om sin rekommenda-
tion.

3.  För att säkerställa en fastare samordning av
den ekonomiska politiken och en varaktig
konvergens mellan medlemsstaternas ekonomiska

utfall skall rådet på grundval av rapporter från
kommissionen övervaka den ekonomiska utveck-
lingen i varje medlemsstat och inom gemenskapen
samt den ekonomiska politikens överens-
stämmelse med de allmänna riktlinjer som avses
i punkt 2, och regelbundet göra en samlad bedöm-
ning.

För denna multilaterala övervakning skall med-
lemsstaterna lämna uppgifter till kommissionen
om viktiga åtgärder som de har vidtagit inom
ramen för sin ekonomiska politik och andra
upplysningar som de anser nödvändiga.

4.  Visar det sig inom ramen för förfarandet enligt
punkt 3 att en medlemsstats ekonomiska politik
inte är förenlig med de allmänna riktlinjer som
avses i punkt 2 eller att det finns risk för att denna
politik kan äventyra den ekonomiska och
monetära unionens funktion, kan rådet med
kvalificerad majoritet på rekommendation av
kommissionen lämna den berörda medlemsstaten
de rekommendationer som behövs. Rådet kan
med kvalificerad majoritet på förslag av
kommissionen besluta att offentliggöra sina
rekommendationer.

Rådets ordförande och kommissionen skall
rapportera till Europaparlamentet om resultaten
av den multilaterala övervakningen. Rådets
ordförande kan anmodas att framträda inför den
behöriga kommittén hos Europaparlamentet, om
rådet har offentliggjort sina rekommendationer.

5.  Rådet kan enligt förfarandet i artikel 252 anta
närmare föreskrifter om det multilaterala
övervakningsförfarande som avses i punkterna 3
och 4 i denna artikel.
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Artikel 100 (f.d artikel 103a)

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av andra
förfaranden som föreskrivs i detta fördrag kan
rådet enhälligt på förslag av kommissionen besluta
om lämpliga åtgärder med hänsyn till det ekono-
miska läget, särskilt om det uppstår allvarliga
försörjningsproblem i fråga om vissa varor.

2.  Om en medlemsstat har svårigheter eller
allvarligt hotas av stora svårigheter till följd av

osedvanliga händelser utanför dess kontroll, kan
rådet genom enhälligt beslut på förslag av
kommissionen på vissa villkor bevilja den berörda
medlemsstaten ekonomiskt bestånd från gemen-
skapen. Om svårigheterna har orsakats av natur-
katastrofer skall rådet besluta med kvalificerad
majoritet. Rådets ordförande skall underrätta
Europaparlamentet om beslutet.

2. Begränsningar för den offentliga sektorns finansiering (utdrag ur
fördraget)

Artikel 101 (f.d artikel 104)

1.  Det är förbjudet för ECB och medlems-
staternas centralbanker (härefter kallade ”natio-
nella centralbanker”) att ge gemenskaps-
institutioner eller gemenskapsorgan, centrala,
regionala, lokala eller andra myndigheter, andra
offentligrättsliga organ eller offentliga företag i
medlemsstaterna rätt att övertrasseras sina
konton eller att ge dem andra former av krediter;
detsamma gäller ECB:s och de nationella
centralbankernas förvärv av skuldförbindelser
direkt från dem.

2. Bestämmelserna i punkt 1 skall inte gälla
offentligt ägda kreditinstitut; dessa skall behandlas
av de nationella centralbankerna och ECB på
samma sätt som privata kreditinstitut vad gäller
tillförseln av centralbankreserver.

Artikel 102 (f.d artikel 104a)

1.  Varje åtgärd som ger gemenskapsinstitu-tioner
eller gemenskapsorgan, centrala, regionala, lokala
eller andra myndigheter, andra offentlig-rättsliga
organ eller offentliga företag i medlems-staterna
en positiv särbehandling hos finans-institut är
förbjuden i den mån åtgärden inte är baserad på
tillsynsmässiga hänsyn.

2.  Rådet skall före den 1 januari 1994 enligt
förfarandet i artikel 189c fastställa definitioner för
tillämpningen av det förbud som avses i punkt 1.

Artikel 103 (f.d artikel 104b)

1.  Gemenskapen skall inte ansvara för eller åta
sig förpliktelser som har ingåtts av centrala,
regionala, lokala eller andra myndigheter, andra
offentligrättsliga organ eller offentliga företag i en
medlemsstat, dock utan att detta påverkar ömse-
sidiga finansiella garantier för det gemensamma
genomförandet av ett visst projekt. En medlems-
stat skall inte ansvara för eller åta sig förpliktelser
som har ingåtts av centrala, regionala, lokala eller
andra myndigheter, andra offentligrättsliga organ
eller offentliga företag i en annan medlemsstat,
dock utan att detta påverkar ömsesidiga finansiella
garantier för det gemensamma genomförandet
av ett visst projekt.

2.  Om det behövs, kan rådet enligt förfarandet i
artikel 252 fastställa definitioner för tillämpningen
av de förbud som avses i artikel 101 och i denna
artikel.
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3. Regler för budgetdisciplin och förfarandet vid alltför stora
underskott (utdrag ur fördraget, artikel 104 (f.d artikel
104c), och bilaga, protokoll nr. 5)

Artikel 104 (f.d artikel 104c)

1.  Medlemsstaterna skall undvika alltför stora
underskott i den offentliga sektorns finanser.

2.  Kommissionen skall övervaka utvecklingen av
budgetsituationen och den offentliga sektorns
skuldsättning i medlemsstaterna i syfte att upp-
täcka allvarliga fel. Den skall särskilt undersöka
om budgetdisciplin iakttas på grundval av följande
två kriterier:

a) Huruvida andelen av det förväntade eller
faktiska underskottet i den offentliga sektorns
finanser i procent av bruttonationalprodukten
överstiger ett visst referensvärde, såvida inte
- detta procenttal har minskat väsentligt och

kontinuerligt och nått en nivå som ligger
nära referensvärdet, eller

- referensvärdet endast undantagsvis och
övergående överskrids och procenttalet
fortfarande ligger nära referensvärdet.

b) Huruvida skuldsättningen i den offentliga
sektorn i procent av bruttonationalprodukten
överstiger ett visst referensvärde, såvida inte
detta procenttal minskar i tillräcklig utsträck-
ning och närmar sig referensvärdet i tillfreds-
ställande takt.

Referensvärdena anges i det protokoll om
förfarandet vid allför stora underskott som är en
bilaga till detta fördrag.

3.  Om en medlemsstat inte uppfyller de krav
som gäller enligt det ena av eller båda dessa
kriterier, skall kommissionen urarbeta en rapport.
I sin rapport skall kommissionen även beakta
huruvida den offentliga sektorns underskott
överstiger utgifterna för de offentliga investering-
arna samt alla övriga faktorer av betydelse, inbe-
gripet medlemsstatens ekonomiska och budget-
mässiga läge på medellång sikt.

Kommissionen kan också utarbeta en rapport
även om kraven är uppfyllda enligt kriterierna,
om den anser att det föreligger risk för ett alltför
stort underskott i en medlemsstat.

4.  Den kommitté som upprättas enligt artikel
114 skall yttra sig över kommissionens rapport.

5.  Om kommissionen anser att det föreligger
eller kan uppstå ett alltför stort underskott i en
medlemsstat, skall kommissionen avge ett
yttrande till rådet.

6.  Rådet skall med kvalificerad majoritet, på
rekommendation av kommissionen och med
beaktande av eventuella synpunkter från den
berörda medlemsstaten, efter en allsidigt
bedömning avgöra om ett alltför stort underskott
föreligger.

7.  Om det enligt punkt 6 slås fast att ett alltför
stort underskott föreligger, skall rådet ge
rekommendationer till den berörda medlems-
staten i syfte att få denna situation att upphöra
inom en viss tid. Om inte annat följer av bestäm-
melsen i punkt 8 skall sådana rekommendationer
inte offentliggöras.

8.  Om rådet finner att dess rekommendationer
inte har medfört några effektiva åtgärder inom
den fastställa tiden, får rådet offentliggöra
rekommendationerna.

9.  Om en medlemsstat även i fortsättningen
underlåter att efterkomma rådets rekommenda-
tioner, kan rådet besluta att förelägga
medlemsstaten att inom en fastställd tidsfrist vidta
de åtgärder för att minska underskottet som
rådet anser nödvändiga för att komma till rätta
med situationen.

I sådana fall kan rådet begära att den berörda
medlemsstaten inkommer med rapporter enligt
en fastställd tidsplan för att göra det möjligt att
granska medlemsstatens anpassningssträvanden.
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10. Den i artiklarna 226 och 227 angivna rätten
att föra talan kan inte utövas med avseende på
punkterna 1-9 i denna artikel.

11. Så länge en medlemsstat inte efterkommer
ett beslut som har fattats enligt punkt 9, kan rådet
allt efter omständigheterna besluta att tillämpa
eller skärpa en eller flera av följande åtgärder:

- Att kräva att den berörda medlemsstaten
offentliggör de ytterligare uppgifter som rådet
närmare anger, innan medlemsstaten utger
obligationer och andra värdepapper.

- Att anmoda Europeiska investeringsbanken
att ompröva sin utlåningspolitik gentemot den
berörda medlemsstaten.

- Att kräva att den berörda medlemsstaten
räntelöst deponerar ett belopp av lämplig
storlek hos gemenskapen, till dess att det
alltför stora underskottet enligt rådet
uppfattning har korrigerats.

- Att förelägga böter av lämplig storlek.

Rådets ordförande skall underrätta Europa-
parlamentet om de beslut som fattas.

12.  Rådet skall upphäva samtliga eller vissa av
sina beslut enligt punkterna 6-9 och 11, i den mån
som det allför stora underskottet i den berörda
medlemsstaten enligt rådets uppfattning har
korrigerats. Om rådet tidigare har offentliggjort
rekommendationer skall det så snart ett beslut
enligt punkt 8 har upphävts, avge en offentlig
förklaring om att det inte längre föreligger ett
allt för stort underskott i den berörda
medlemsstaten.

13.  När rådet fattar sådana beslut som avses i
punkterna 7-9, 11 och 12 skall det besluta på
rekommendation av kommissionen med en
majoritet av två tredjedelar av de enligt artikel
205 (2) vägda rösterna för rådets medlemmar,
dock utan att rösterna för den berörda
medlemsstatens företrädare medräknas.

14.  Protokollet om förfarandet vid alltför stora
underskott, som är fogat till detta fördrag,
innehåller ytterligare bestämmelser om genom-
förandet av det förfarande som beskrivs i denna

artikel.

Rådet skall enhälligt, på förslag av kommissionen
och efter att ha hört Europaparlamentet och ECB,
anta lämpliga bestämmelser som därefter skall
ersätta det nämnda protokollet.

Om inte annat följer av övriga bestämmelser i
denna punkt skall rådet före den 1 januari 1994
med kvalificerad majoritet, på förslag av
kommissionen och efter att ha hört Europaparla-
mentet, fastställa närmare regler och definitioner
för tillämpningen av bestämmelserna i det nämnda
protokollet.

Protokoll (nr 5) om förfarandet vid
alltför stora underskott

Artikel 1

De referensvärden som avses i artikel 104 (2) i
detta fördrag skall vara

- 3 % för kvoten mellan det förväntade eller
faktiska underskottet i den offentliga sektorns
finanser och bruttonationalprodukten till
marknadspris,

- 60 % för kvoten mellan skuldsättningen i den
offentliga sektorn och bruttonationalproduk-
ten till marknadspris.

Artikel 2

I artikel 104 i detta fördrag och i detta protokoll
avses med

- offentlig: hela den offentliga sektorn, dvs.
centrala, regionala och lokala myndigheter
samt sociala trygghetssystem – med undantag
av kommersiell verksamhet – enligt definition-
en i det europeiska nationalräkenskapssyste-
met,

- underskott: nettoupplåning enligt definitionen
i det europeiska nationalräkenskapssystemet,

- investering: fasta bruttoinvesteringar enligt
definitionen i det europeiska nationalräken-
skapssystemet,
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- skuld: den samlade bruttoskulden till nominellt
värde som är utestående vid årets utgång och
som är konsoliderad mellan och inom de olika
områdena inom den offentliga sektorn enligt
definitionen i första strecksatsen.

Artikel 3

För att säkerställa att förfarandet vid alltför stora
underskott fungerar effektivt skall medlems-
staternas regeringar enligt detta förfarande
ansvara för underskottet i den offentliga sektorn
enligt definitionen i artikel 2 första strecksatsen.

Medlemsstaterna skall säkerställa att nationella
förfaranden på budgetområdet gör det möjligt
för dem att uppfylla de förpliktelser inom detta
område som följer av detta fördrag. Medlems-
staterna skall snabbt och regelbundet underrätta
kommissionen om sina förväntade och faktiska
underskott och om sin skuldnivå.

Artikel 4

Kommissionen skall tillhandahålla det statistiska
underlag som skall användas för tillämpningen av
detta protokoll.

4. Medlemsstaternas , kommissionens och rådets åtaganden
(utdrag ur Europeiska rådets resolution av den 17 juni 1997)

Medlemsstaterna

1. åtar sig att respektera det medelfristiga
budgetmålet med offentliga finanser som är nära
balans eller i överskott som anges i deras
stabilitets- eller konvergensprogram och att vidta
de korrigerande åtgärder som avser de offentliga
finanserna som de anser vara nödvändiga för att
uppnå målen i deras stabilitets- eller konvergens-
program så snart de får information som pekar
på betydande faktiska eller förväntade avvikelser
från dessa mål,

2.  uppmanas att på eget initiativ offentliggöra de
rekommendationer som rådet lämnar dem enligt
artikel 103.4,

3.  åtar sig att vidta de korrigerande åtgärder som
avser de offentliga finanserna som de anser vara
nödvändiga för att uppnå målen i deras stabilitets-
eller konvergensprogram så snart de får en tidig
varning genom en rekommendation från rådet
enligt artikel 103.4,

4.  kommer att utan dröjsmål påbörja de
korrigerande anpassningar av de offentliga
finanserna som de anser vara nödvändiga när de
får information som pekar på att det finns risk
för alltför stora underskott,

5.  kommer att korrigera alltför stora underskott
så snart som möjligt efter att de har uppkommit;
en sådan korrigering bör slutföras senast under

det år som följer på det år då det allför stora
underskottet fastställs, om inte särskilda
omständigheter föreligger,

6.  uppmanas att på eget initiativ offentliggöra
rekommendationer som har givits i enlighet med
artikel 104c (7),

7.  åtar sig att inte åberopa artikel 2.3 i rådets
förordning om påskyndande och förtydligande av
tillämpningen av förfarandet vid alltför stora
underskott om de inte befinner sig i en allvarlig
lågkonjunktur; för att bedöma om konjunktur-
nedgången är allvarlig kommer medlemsstaterna
som regel att ha ett årligt fall i real BNP om minst
0,75% som referensvärde.

Kommissionen

1.  kommer att utöva sin initiativrätt enligt
fördraget på ett sätt som underlättar att
stabilitets- och tillvästpakten fungerar strikt,
punktligt och effektivt,

2.  kommer att utan dröjsmål lägga fram de
rapporter, yttranden och rekommendationer som
gör det möjligt för rådet att fatta beslut enligt
artiklarna 103 och 104c; detta kommer att
underlätta att systemet med en tidig varning
fungerar effektivt och att förfarandet vid alltför
stora underskott inleds snabbt och tillämpas
strikt,
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3.  åtar sig att utarbeta en rapport enligt artikel
104c.3 så snart det föreligger risk för ett alltför
stort underskott eller så snart som det förväntade
eller faktiska underskottet i den offentliga
sektorns finanser överstiger referensvärdet 3%
av BNP och därigenom utlöser det förfarande
som föreskrivs i artikel 104c.3,

4.  åtar sig, i de fall kommissionen anser att ett
underskott som överstiger 3% av BNP inte är allför
stort och detta yttrande skiljer sig från Ekonomiska
och finansiella kommitténs yttrande att skriftligen
förelägga rådet skälen till denna ståndpunkt,

5.  åtar sig att på anmodan av rådet enligt artikel
109d som regel lägga fram en rekommendation
till ett rådsbeslut om huruvida ett alltför stort
underskott föreligger enligt artikel 104c.6.

Rådet

1.  förpliktigas att bestämt och punktligt
genomföra de delar av stabilitets- och tillväxt-
pakten som omfattas av dess behörighet; det skall
så snart det är möjligt fatta nödvändiga beslut
enligt artiklarna 103 och 104c,

2.  uppmanas att betrakta tidsfristerna för
tillämpning av förfarandet vid alltför stora under-
skott som en övre gräns; i synnerhet skall rådet i

enlighet med artikel 104c.7 ge rekommendationer
om att de alltför stora underskotten skall
korrigeras så snart som möjligt efter det att de
har uppkommit och inte senare än under det år
som följer på det då de fastställdes, om inte
särskilda omständigheter föreligger,

3.  uppmanas att alltid ålägga sanktioner om en
deltagande medlemsstat underlåter att vidta de
åtgärder som rådet rekommenderar och som
krävs för att få situationen med alltför stora
underskott att upphöra,

4.  uppmanas att alltid  kräva en räntelös
deposition varje gång rådet beslutar att ålägga en
deltagande medlemsstat sanktioner i enlighet med
artikel 104c.11,

5.  uppmanas att alltid omvandla en deposition
till böter två år efter beslutet om att ålägga
sanktioner i enlighet med artikel 104c.11, såvida
inte det alltför stora underskottet enligt rådets
uppfattning har korrigerats,

6.  om ligger till grund för ett beslut att inte agera,
om rådet vid någon tidpunkt i förfarandet vid
alltför stora underskott eller förfarandet för
övervakningen av de offentliga finanserna inte har
agerat till följd av en rekommendation från
kommissionen, och i sådana fall offentliggöra hur
varje medlemsstat har röstat.

5. Förfarandet vid alltför stora underskott i etapp tre av EMU
(utdrag ur rådets förordning (EG) nr 1467/97 av den 7 juli
1997. Avsnitt 1 definitioner och bedömningar.

Artikel 1

1.  Bestämmelserna i denna förordning för att
påskynda och förtydliga tillämpningen av för-
farandet vid alltför stora underskott har som syfte
att avskräcka från alltför stora underskott i den
offentliga sektorns finanser och att i de fall under-
skott uppstår bidra till att de omgående
korrigeras.

2.  I denna förordning avses med deltagande
medlemsstater de medlemsstater som inför den
gemensamma valutan i enlighet med fördraget och
med icke deltagande medlemsstater de som inte
har infört den gemensamma valutan.
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Artikel 2

1.  Underskottet i den offentliga sektorns finanser
skall anses överskrida referensvärdet undantagsvis
och övergående enligt artikel 104c.2 a andra
strecksatsen när det orsakas av en ovanlig
händelse utanför den berörda medlemsstatens
kontroll som har stor inverkan på den offentliga
sektorns finansiella ställning, eller när det orsakas
av en allvarlig konjunkturnedgång.

Dessutom skall överskridandet av referensvärdet
anses övergående om kommissionens budget-
prognoser visar att underskottet kommer att
understiga referensvärdet efter det att den
ovanliga händelsen eller den allvarliga konjunktur-
nedgången har upphört.

2.  När kommissionen utarbetar en rapport enligt
artikel 104c. (3) skall den som regel anse att ett
överskridande av referensvärdet till följd av en
allvarlig konjunkturnedgång sker undan-tagsvis
endast om det rör sig om ett årligt fall i real BNP
på minst 2 procent.

3.  När rådet enligt artikel 104c.6 skall avgöra
om ett alltför stort underskott föreligger skall
det i sin allsidiga bedömning beakta eventuella
påpekanden från medlemsstaten om att ett årligt
fall i real BNP som är mindre än 2 procent ändå
kan anses ske undantagsvis mot bakgrund av
ytterligare stödjande belägg, särskilt konjunktur-
nedgångens plötsliga förlopp eller det ackumu-
lerade produktionsbortfallet i förhållande till den
tidigare trendmässiga utvecklingen.

6. Innehållet i stabilitets- och konvergensprogram i etapp tre
av EMU (utdrag ur rådets förordning (EG) nr 1466/97 av den
7 juli 1997)

Avsnitt 1: syfte och definitioner

Artikel 1

I denna förordning föreskrivs regler för innehåll,
framläggande, granskning och övervakning av
stabilitets- och konvergensprogram som en del i
den multilaterala övervakning som rådet
genomför för att på ett tidigt stadium förebygga
att ett alltför stort underkott uppstår i den
offentliga sektorns finanser och för att främja
övervaktningen och samordningen av den
ekonomiska politiken.

Artikel 2

I denna förordning anses med deltagande
medlemsstater de medlemsstater som inför den
gemensamma valutan i enlighet med fördraget
och med icke deltagande medlemsstater de som
inte har infört den gemensamma valutan.

Avsnitt 2: stabilitetsprogram

Artikel 3

1.  Varje deltagande medlemsstat skall till rådet
och kommissionen lämna den information som
är nödvändig för den regelbundna multilaterala
övervakningen enligt artikel 103 i fördraget
genom ett stabilitetsprogram, vilken utför en
väsentlig grund för prisstabilitet samt för en stark
varaktig tillväxt som främjar skapandet av
sysselsättning

2.  I ett stabilitetsprogram skall följande
information lämnas:

a) Det medelfristiga målet med offentliga finanser
som är nära balans eller i överskott och anpass-
ningsbanan för överskottet/underskottet i den
offentliga sektorns finanser för att uppnå detta
mål samt den förväntade utvecklingen av den
offentliga sektorns skuldkvot.
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b) De huvudsaktliga antagandena om den
förväntade ekonomiska utvecklingen och viktiga
ekonomiska variabler som är relevanta för
förverkligandet av stabilitetsprogrammet, såsom
utgifterna för de offentliga investeringarna, real
bruttonationalprodukt (BNP)-tillväxt, syssel-
sättning och inflation.

c) En beskrivning av de budgetmässiga och andra
vidtagna och /eller planerade ekonomisk-politiska
åtgärder för att uppnå programmets mål, samt i
fråga om de viktigaste budgetåtgärderna, en
bedömning av deras kvantitativa effekter på
budgeten.

d) En analys av hur förändringar i de huvud-sakliga
ekonomiska antagandena kan komma att påverka
de offentliga finanserna och skuld-sättningen.

3.  Information om utvecklingen av kvoten för
överskott/underskott, i den offentliga sektorns
finanser, skuldkvoten och de huvudsakliga
ekonomiska antaganden som anges i punkterna
2 a och 2 b skall lämnas på årsbasis och skall
utöver innevarande år och föregående år även
omfatta minst de tre kommande åren.

Artikel 4

1. Stabilitetsprogrammen skall läggas fram före
den 1 mars 1999. Därefter skall uppdaterade
program läggas fram årligen. En medlemsstat som
inför den gemensamma valutan vid en senare
tidpunkt skall lägga fram ett stabilitetsprogram
inom sex månader efter det att rådet har beslutat
om dess deltagande i den gemensamma valutan.
2. Medlemsstaterna skall offentliggöra sina
stabilitetsprogram och uppdaterade program.

Artikel 5

1.  Rådet skall, på grundval av de bedömningar
som gjort av kommissionen och av den kommitté
som upprättas genom artikel 109c i fördraget
inom ramen för den multilaterala övervakningen
enligt artikel 103, granska om det medelfristiga
budgetmålet i stabilitetsprogrammet ger en
säkerhetsmarginal för att säkerställa att ett alltför
stort underskott undviks, om de ekonomiska
antaganden som stabilitetsprogrammet bygger på

är  realistiska och om de vittagna och/eller
föreslagna åtgärderna är tillräckliga för att nå den
målinriktade anpassningsbanan att uppnå det
medelfristiga budgetmålet.

Rådet skall dessutom granska om innehållet i
stabilitetsprogrammet underlättas en närmare
samordning av den ekonomiska politiken och om
den berörda medlemsstatens ekonomiska plitik
är förenlig med de allmänna ekonomiska
riktlinjerna.

2.  Rådet skall utföra den granskning av stabilitets-
programmet som anges i punkt 1 inom två
månader efter det att programmet har lagts fram.
Rådet skall, på rekommendation av kommissionen
och efter att ha hört den kommitté som upprättas
genom artikel 109c, avge ett yttrande om
programmet. Om rådet, i enlighet med artikel 103,
anser att målen för och innehållet i ett program
bör skärpas, skall rådet i sitt yttrande uppmana
den berörda medlemsstaten att anpassa sitt
program.

3.  Uppdaterade stabilitetsprogram skall granskas
av den kommitté som upprättas genom artikel
109c på grundval av kommissionens bedömningar;
vid behov får uppdaterade program också
granskas av rådet i enlighet med förfarandet i
punkterna 1 och 2 i denna artikel.

Artikel 6

1. Rådet skall, som en del i den multilaterala
övervakningen enligt artikel 103.3, övervaka
genomförandet av stabilitetsprogrammen på
grundval av information som de deltagande
medlemsstaterna tillhandahåller och bedömningar
som görs av kommissionen och den kommitté
som upprättas genom artikel 109c, särskilt med
sikte på att fastställa betydande faktiska eller
förväntade avvikelser i de offentliga finanserna från
det medelfristiga budgetmålet eller den
anpassningsbana för att uppnå målet som anges i
programmet för överskottet/underskottet i den
offentliga sektorns finanser.

2. Om rådet fastställer betydande avvikelser i
de offentliga finanserna från det medelfristiga
budgetmålet eller anpassningsbanan för att uppnå
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detta, skall det i syfte att ge en tidig varning för
att förebygga att ett alltför stort underskott
uppstår, lämna en rekommendation enligt artikel
103.4 till den berörda medlemsstaten att vidta
nödvändiga anpassningsåtgärder.

3. Om rådet vid sin följande övervakning anser
att avvikelsen i de offentliga finanserna från det

medelfristiga budgetmålet eller från anpassnings-
banan för att uppnå detta består eller förvärras
skall rådet, i enlighet med artikel 103.4 i fördraget,
lämna den berörda medlemsstaten  en rekom-
mendation att omedelbart vidta korrigerande
åtgärder och får dessutom enligt nämnda artikel
offentliggöra sin rekommendation.

7 Stabilitets- och konvergensprogrammens utformning och
innehåll (tillägg till Monetära kommittténs yttrande i denna
fråga som godkändes av Ekofin-rådet och offentliggjordes
efter dess möte den 12 oktober 1998 i Luxemburg)

Riktlinjernas status

Kommissionen föreslår att riktlinjerna i denna
rapport bör antas som allmänna regler för god
praxis och som en kontrollista som medlems-
staterna kan använda vid upprättandet av
stabilitets- eller konvergensprogram. Detta
kommer att underlätta granskningen av och
diskussionen om programmen.

Kommittén föreslår inte att riktlinjerna skall vara
obligatoriska, men alla avvikelser från dem måste
förklaras av de berörda medlemsstaterna.

Politiskt åtagande

I enlighet med bestämmelserna i rådets förord-
ning nr 1466/97 kommer medlemsstaterna att
lägga fram stabilitets- eller konvergensprogram.
Det står följaktligen klart att regeringarna påtar
sig ansvaret för dessa program. Det bör i varje
program lämpligen anges i vilken mån det har fått
stöd på andra nivåer, särskilt i det nationella
parlamentet. I synnerhet bör det anges i vilket
genomförandestadium de åtgärder som läggs fram
i programmet befinner sig.

Uppgifternas status

Det bör klart fastställas vilken status den
kvantitativa informationen i programmen  har. För
att underlätta bedömningen bör de begrepp som
används överensstämma med normer som
fastställts på europeisk nivå, särskilt inom ramen
för Europeiska nationalräkenskapssystemet.
Informationen kan kompletteras med en
beskrivning av specifika nationalräkenskaps-
begrepp som är av särskild vikt för det berörda
landet.

Innehåll

I artiklarna 3 och 7 fastställs vilken grundläggande
information som skall ingå i stabilitets- och
konvergensprogrammen.

 Mål

I programmen bör det medelfristiga målet
avseende en budget som är nära balans eller i
överskott och, i lämpliga fall, anpassningsbanan
för att uppnå detta samt den förväntade
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utvecklingen av skuldkvoten redovisas (artiklarna
3.2 a och 7.2 a). När det gäller tolkningen av
begreppet medelfristig skall tidsramen vara
konjunkturcykelns längd. Vid redovisningen av det
medelfristiga budgetläget måste hänsyn tas till
förmågan att hantera negativa konjunktur-
svängningar och samtidigt respektera referens-
värdet för det offentliga underskottet. Det finns
naturligtvis även andra överväganden som är av
stor betydelse vid fastställandet av ett lämpligt
medelfristigt mål som uppfyller kraven i stabilitets-
och tillväxtpakten, t.ex. behovet av att ta hänsyn
till andra källor till variabilitet och ovisshet i
budgetar, att säkerställa en snabb minskning av
höga skuldkvoter och att sörja för kostnaderna
för en åldrande befolkning. Därför bör medlems-
stater som vill kunna föra en diskretionär politik
skapa nödvändigt manöverutrymme för detta.

Medlemsstaterna bör ange och förklara vilka
faktorer som ligger till grund för deras val av
medelfristiga budgetmål. I lämpliga fall kan mål
för de offentliga investeringarna anges. I kon-
vergensprogrammen skall dessutom de
medelfristiga penningpolitiska målen  fastställas
och sambandet mellan dessa mål och pris- och
växelkursstabilitet redovisas.

För att möjliggöra en mer fullständig förståelse
av utvecklingen av de offentliga finanserna och
skuldkvoten och av budgetstrategin i allmänhet
bör kompletterande information lämnas om
utgifts- och inkomstkvoter, med räntebetalningar
angivna för sig, och om privatiseringsintäkter och
andra faktorer som påverkar skuldkvoten. Ju
längre fram det år som behandlas ligger, desto
mindre exakt blir naturligtvis informationen.

Budgetsaldona bör fördelas påsektorer av den
offentliga sektorn (stat, kommuner,
socialförsäkringssystem) om en sådan uppdelning
är betydelsefull.

Antaganden

I programmen bör de huvudsakliga antagandena
om den förväntade ekonomiska utvecklingen och
om viktiga ekonomiska variabler som är relevanta
för förverkligandet av programmen redovisas, t.ex.
utgifter för offentliga investeringar, real BNP-

tillväxt, sysselsättning och inflation (artiklarna 3.2
b och 7.2 b). Antagandena om real BNP-tillväxt
bör underbyggas genom ett angivande av de
förväntade källorna till tillväxt. Vidare bör i
programmen tillräcklig information om BNP-
utvecklingen ges för att möjliggöra en analys av
var ekonomin befinner sig i konjunkturförloppet.
Även tekniska antaganden rörande räntor bör
läggas fram, om dessa är av särskild betydelse för
de offentliga finanserna.

Även om det i princip fanns betydande stöd inom
kommittén för användningen av en gemensam
uppsättning makroekonomiska prognoser
erkändes de praktiska svårigheterna att komma
överens om en sådan uppsättning prognoser.
Användningen av en gemensam uppsättning
makroekonomiska prognoser i alla program
rekommenderas således inte. Det bör emellertid
tydligt anges vilka makroekonomiska prognoser
för den inhemska ekonomin och världsekonomin
som ligger till grund för programmen och
kommissionen bör vara uppmärksam på
eventuella betydande skillnader jämfört med dess
egna prognoser, varvid den berörda medlems-
staten skall vara beredd att motivera sina
antaganden.

Mot bakgrund av den allmänna synpunkt som
framförs i det föregående om att den kvantitativa
information som läggs fram bör standardiseras,
bör inflationsantagandena uttyckas i termer av
BNP-deflatorn och, om en medlemsstat anser
detta vara lämpligt, det harmoniserade indexet
för konsumentpriser (HIKP).

 Åtgärder

Programmen bör innehålla en beskrivning av de
budgetmässiga och andra ekonomisk-politiska
åtgärder som vidtas eller planeras för att uppnå
programmets mål samt, i fråga om de viktigaste
budgetåtgärderna, en bedömning av deras
kvantitativa effekter på budgeten (artiklarna 3.2
c och 7.2 c). Åtgärderna bör vara i
överensstämmelse med de allmänna riktlinjerna
för den ekonomiska politiken. Åtgärder som har
betydande engångseffekter bör uttryckligen
identifieras. Medlemsstaterna har åtagit sig att
vidta de korrigerande åtgärder som de anser vara
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nödvändiga för att uppnå målen i sina stabilitets-
och konvergensprogram så snart de får
information som pekar på betydande faktiska eller
förväntade avvikelser från det medelfristiga
budgetmålet. Strukturreformer bör ingå om de
kan bidra till uppnåendet av målen i programmen.
Externa effekter på andra medlemsstater skall
behandlas av kommissionen i dess analys, vilket
inte hindrar att medlemsstaterna själva redovisar
dessa effekter i sina program. I programmen kan
lämpligen även förändringar som genomförs för
att förbättra utgiftskontrollen, effektivisera
skatteuppbörden etc. beskrivas. I lämpliga fall bör
även andra eventuella institutionella reformer
anges i programmen, särskilt om de rör
budgetprocessen.

Känslighetsanalys

I programmen skall en analys göras av hur
förändringar när det gäller de huvudsakliga
ekonomiska antagandena kan komma att påverka
de offentliga finanserna och skuldsättningen
(artiklarna 3.2 d och 7.2 d). Denna analys bör

kompletteras med en känslighetsanalys av hur
olika antaganden rörande räntorna påverkar de
offentliga finanserna och skuldsättningen.

Tidsram

Informationen om utvecklingen av kvoten för
överskott/underskott i den offentliga sektorns
finanser, skuldkvoten och de huvudsakliga
ekonomiska antagandena skall lämnas på årsbasis
och utöver innevarande år och föregående år även
minst omfatta de tre kommande åren (artiklarna
3.3 och 7.3). Det skall stå medlemsstaterna fritt
att om de så önskar behandla en längre period.

Uppdatering av program

Årliga uppdateringar av stabilitets- och konver-
gensprogrammen bör visa hur utvecklingen
överens-stämmer med programmens mål. Om
det föreligger betydande avvikelser bör
uppdateringen även ange vilka åtgärder som skall
vidtas för att komma till rätta med denna situation.
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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

5 mar 99 589 228 538 8 591 4 890 190 857 144 836 45 001 0
12 99 589 227 441 9 834 3 990 188 013 141 819 45 001 0
19 99 589 228 150 9 027 4 445 165 292 119 020 45 001 0
26 99 589 228 549 8 925 3 780 192 221 146 030 45 005 0

2 apr 105 323 242 761 10 618 3 492 187 687 140 975 44 994 0
9 105 323 243 199 10 331 3 789 152 226 105 607 44 994 0

16 105 323 241 250 11 488 4 146 180 495 133 600 44 994 0
23 105 323 240 702 11 963 4 033 168 543 117 043 44 994 0
30 105 323 240 747 11 683 4 002 174 322 128 023 44 999 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

Tabell 1.1

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

5 mar 328 763 115 173 114 900 210 0 0 63 11 650
12 328 646 108 092 107 621 436 0 0 35 11 650
19 327 281 87 857 84 427 3 410 0 0 20 11 650
26 327 128 100 416 100 274 130 0 0 12 11 650

2 apr 335 331 104 850 104 298 536 0 0 16 10 158
9 333 367 79 332 79 117 213 0 0 2 10 158

16 330 839 120 752 120 462 283 0 0 7 10 158
23 328 984 90 190 89 605 580 0 0 5 10 158
30 332 280 104 395 104 241 119 0 0 35 10 158
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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

15

Övriga
skulder

16

Summa
skulder

17

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

0 97 62 861 24 638 60 185 80 785 698 073 5 mar

0 161 95 937 25 365 60 185 78 637 693 054 12
0 188 118 965 25 036 60 185 76 559 668 283 19
0 171 149 866 26 107 60 185 80 040 699 396 26

0 665 178 875 26 640 60 186 81 041 717 748 2 apr
0 710 72 843 26 511 60 186 77 903 679 468 9
0 1 019 128 754 25 871 60 186 76 831 705 590 16
0 5 591 138 777 26 181 60 186 74 786 691 717 23
0 500 47 753 26 088 60 186 75 945 698 296 30

61 477 9 969 595 3 314 5 765 59 931 52 567 60 690 697 160 1999 1  jan
32 203 11 538 1 051 3 929 5 765 59 681 52 807 63 950 685 128 8
33 020 10 899 1 529 4 068 5 767 59 681 51 197 68 448 686 992 15
43 442 9 148 1 297 4 344 5 767 59 681 51 275 66 492 667 622 22
56 652 14 049 1 618 4 325 5 767 59 658 51 279 77 753 694 638 29

44 017 8 161 810 5 827 5 767 59 658 51 279 62 878 687 447 5 feb
43 556 7 840 733 6 395 5 767 59 658 51 279 59 969 680 236 12
54 905 8 052 746 7 172 5 767 59 658 51 279 60 875 681 891 19
62 143 7 739 777 6 385 5 767 59 658 51 280 62 065 692 641 26

49 724 7 141 778 6 910 5 767 59 658 51 280 61 229 698 073 5 mar
53 503 7 820 828 6 860 5 767 59 658 51 281 58 949 693 054 12
49 493 8 100 856 6 729 5 767 59 658 51 281 59 611 668 283 19
64 280 7 663 856 7 780 5 767 59 658 51 281 62 917 699 396 26

48 234 8 468 917 7 381 6 043 78 685 54 146 63 535 717 748 2 apr
39 644 7 936 940 7 684 6 043 78 479 54 147 61 738 679 468 9
38 048 7 830 930 7 389 6 043 78 479 54 147 50 975 705 590 16
57 279 7 617 969 7 629 6 043 78 479 54 638 49 731 691 717 23
44 993 7 207 994 7 931 6 043 78 479 54 639 51 177 698 296 30

Värde-
reglerings-

konto

14
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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

Bud
(belopp)

1

Tilldelning
(belopp)

2

Fastränteanbud Anbud till rörlig ränta

Marginal ränta

4

Vägd
genomsnittlig

ränta
5

Löper i
[....] dagar

6

Fast ränta

3

Långa refinansieringstransaktioner

Datum för
avveckling

Bud
(belopp)

1

Tilldelning
(belopp)

2

Fastränteanbud Anbud till rörlig ränta

Marginalränta

4

Vägd
genomsnittlig

ränta
5

Löper i
[....] dagar

6

Fast ränta

3

Andra anbudstransaktioner

Datum för
avveckling

Typ av
transaktion

1

Bud
(belopp)

2

Tilldelning
(belopp)

3

Fastränteanbud Anbud till rörlig ränta

Marginalränta

5

Vägd
genomsnittlig

ränta
6

Löper i
[....] dagar

7

Fast ränta

4

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

9 Apr. 1,50 -0,50 3,50 -1,00
Källa: ECB.

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
25 Mar. 53 659 15 000 2,96 2,97 98
29 apr 66 911 15 000 2,53 2,54 91

1999

Källa: ECB.

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
10 950 369 75 000 3,00 14
17 335 249 44 000 3,00 14
24 372 647 102 000 3,00 14
31 118 683 39 000 3,00 14

7 apr 67 353 67 353 3,00 14
14 781 721 67 000 2,50 14
21 612 275 50 000 2,50 14
28 754 825 78 000 2,50 14

5 maj 655 789 42 000 2,50 14
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Tabell 1.4

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

(Miljarder EUR)

1999 jan 8 694,1 4 834,4 83,7 145,0 1 196,8 510,6 1 923,6
feb 8 730,4 4 800,9 86,9 148,8 1 203,5 543,8 1 946,5
mar (p) 8 775,0 4 804,3 88,6 150,1 1 218,4 550,5 1 963,2

Källa: ECB.
1) Skulder gentemot andra kreditinstitut som omfattas av ECBS kassakravssystem, ECB och deltagande nationella centralbanker är undantagna

från kassakravsbasen.Om ett kreditinstitut inte kan styrka beloppet på sina emissioner av skuldförbindelser med en löptid upp till 2 år och av
penningmarknadspapper som innehas av ovan nämnd institutioner får dra av 10% av dessa skulder från sin kassakravsbas.

2) Kreditinstitutens kassakravsbas 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 3,00
mar 100,6 101,5 0,9 0,1 3,00
apr 100,1 100,7 0,6 0,0 2,84
maj

 
(p) 100,1 . . . .

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

skulder 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 belopp under uppfyllandeperioden för
kreditinstitut.

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

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

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

Totalt

1

Kassakravsbas
vid datum

Inlåning
(dagslån, upp till

2 års avtalad
löptid och

uppsägning)
2

Skuldförbindelser
upp til 2 års

avtalad löptid

3

Penning-
marknadspapper

4

Skulder med 2% kassakravssats Skulder med 0% kassakravssats

Inlåning
(över 2 års

avtalad löptid
och uppsägning)

5

Repor

6

Skuldförbindelser
med över 2 års
avtalad löptid

7

Uppfyllande-
period
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
mar 323,6 136,4 45,0 0,0 0,4 1,4 326,9 49,9 25,0 102,2 430,5
apr 338,4 130,1 45,0 0,0 0,7 0,3 331,0 42,9 38,9 101,1 432,4

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-
period 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

Kreditinstitutens
avistakonton 4)

10

Tillförsel av likviditet Indragning av likviditet

Eurosystemets 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 finansiell 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

1998 jan 234,9 213,3 21,2 0,4 111,7 1,0 109,3 1,5 2,9 0,3 2,6 294,3 7,2 43,0 694,0
feb 257,7 235,9 21,2 0,7 108,2 1,0 105,8 1,5 2,9 0,4 2,5 294,6 7,3 44,4 715,1
mar 242,7 221,3 21,2 0,2 106,6 1,2 104,2 1,3 3,0 0,4 2,6 294,0 7,5 41,3 695,1
apr 237,2 215,6 21,2 0,4 102,5 1,4 100,2 0,9 3,0 0,4 2,6 298,4 7,6 45,8 694,5
maj 239,3 217,8 21,2 0,3 101,9 1,6 99,4 0,9 3,0 0,4 2,6 301,7 7,7 48,8 702,4
jun 325,0 303,7 21,1 0,2 105,4 4,8 99,7 0,8 3,2 0,6 2,6 288,4 7,8 49,9 779,7
jul 338,2 316,9 21,1 0,2 87,8 1,1 85,9 0,8 4,8 2,1 2,8 292,5 8,0 52,0 783,3
aug 339,9 318,5 21,1 0,2 88,1 0,9 86,3 0,9 4,8 2,0 2,8 290,4 8,0 56,9 788,1
sep 326,8 305,5 21,1 0,2 82,7 1,0 81,0 0,7 4,8 2,0 2,8 288,0 8,0 52,1 762,4
okt 326,6 305,3 21,1 0,2 73,3 0,9 71,7 0,7 4,8 1,9 2,9 297,9 8,1 51,6 762,3
nov 322,2 300,7 21,1 0,4 78,0 1,0 76,3 0,6 4,8 1,9 2,9 305,1 8,1 53,3 771,5
dec 225,1 204,5 20,4 0,1 87,8 1,1 86,2 0,5 5,5 1,8 3,6 317,2 8,0 48,9 692,5

1999 jan 451,0 430,4 20,4 0,2 89,2 1,3 87,3 0,7 8,2 4,1 4,1 416,7 9,8 56,4 1 031,3
feb 504,5 483,9 20,4 0,2 90,7 1,5 88,6 0,5 8,3 4,2 4,1 364,6 9,9 56,3 1 034,3
mar(p) 512,4 491,8 20,4 0,2 94,1 1,5 92,0 0,6 8,4 4,2 4,1 425,5 9,4 50,1 1 099,9

1998 jan 339,9 136,3 83,4 50,7 2,2 13,9 16,3 109,2 16,1 62,3 694,0
feb 339,9 159,2 93,7 61,5 4,0 13,3 16,5 107,4 15,1 63,7 715,1
mar 340,5 137,9 88,4 46,8 2,7 11,3 17,2 106,6 15,3 66,3 695,1
apr 343,8 131,3 84,8 44,3 2,2 12,0 16,9 105,6 16,4 68,5 694,5
maj 346,1 141,8 90,9 47,0 4,0 13,1 15,3 105,3 15,9 64,9 702,4
jun 345,4 208,0 149,3 54,2 4,5 13,5 14,1 113,4 20,8 64,5 779,7
jul 350,4 199,9 132,8 64,0 3,0 13,9 14,3 112,1 24,0 68,7 783,3
aug 344,6 208,8 135,5 69,7 3,5 12,4 13,5 112,0 21,6 75,2 788,1
sep 341,5 195,9 124,4 67,1 4,5 11,2 12,8 108,2 23,2 69,6 762,4
okt 342,3 198,2 129,2 64,7 4,3 11,7 11,8 108,5 22,6 67,2 762,3
nov 344,1 210,5 147,3 56,8 6,4 12,5 11,6 105,1 20,0 67,7 771,5
dec 359,0 146,8 89,0 54,9 2,9 7,2 6,7 97,0 18,6 57,2 692,5

1999 jan 343,7 383,2 326,7 50,3 6,2 6,3 5,3 123,4 99,3 70,1 1 031,3
feb 342,3 451,5 389,8 55,0 6,7 6,3 5,3 123,0 49,9 56,0 1 034,3
mar(p) 345,3 454,3 391,4 55,1 7,9 4,9 5,3 137,9 97,7 54,5 1 099,9

Källa: ECB.
1) ECB upprättades den 1 juni 1998. Uppgifterna för Eurosystemet hänför sig till ECB (från 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 relaterade till Targetsystemet i de nationella centralbanker som inte deltar i euroområdet.

Positionerna uppgick till cirka 75 miljarder EUR vid utgången av januari 1999 samt ca 27 miljarder EUR vid utgången av februari 1999 och
77 miljarder euro i slutet av mars 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

1998 jan 8 501,3 2 974,4 806,4 4 720,6 1 911,0 648,2 1 074,0 188,9 104,8 351,2 102,2 249,0 1 597,3 236,4 826,4 13 528,4
feb 8 538,7 2 986,8 807,9 4 744,0 1 932,1 651,8 1 086,2 194,1 106,3 363,7 106,6 257,1 1 623,6 236,7 831,4 13 632,5
mar 8 561,6 2 979,8 806,0 4 775,8 1 957,2 654,9 1 103,7 198,6 105,1 384,4 110,9 273,5 1 676,7 238,0 811,4 13 734,4
apr 8 617,1 2 999,7 810,9 4 806,5 1 978,1 664,3 1 114,8 199,1 105,7 396,1 114,0 282,1 1 634,0 238,2 830,9 13 800,1
maj 8 618,2 2 994,0 799,7 4 824,4 2 000,0 670,8 1 126,5 202,7 105,7 404,0 116,4 287,7 1 632,9 247,0 845,7 13 853,5
jun 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
jul 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 1 632,7 235,3 779,8 13 911,9
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 1 641,1 236,3 769,0 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 3 131,9 812,8 4 998,9 2 070,4 709,9 1 154,6 205,9 101,9 386,8 115,7 271,1 1 621,2 239,0 782,2 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 1 666,1 241,2 795,3 14 356,6
dec 9 048,4 3 130,8 821,3 5 096,3 2 033,3 731,4 1 107,5 194,3 102,6 423,0 121,8 301,2 1 587,8 243,8 794,6 14 233,5

1999 jan 9 267,8 3 345,8 818,3 5 103,8 2 062,2 739,1 1 116,7 206,4 103,8 431,3 102,1 329,2 1 632,7 244,0 947,5 14 689,3
feb 9 166,0 3 234,2 821,7 5 110,1 2 079,6 747,0 1 129,5 203,1 108,3 442,5 107,7 334,8 1 586,9 242,9 968,6 14 594,8
mar(p) 9 166,1 3 185,5 817,7 5 162,8 2 098,8 759,0 1 134,3 205,5 104,9 468,9 114,6 354,2 1 618,3 243,7 906,2 14 606,9

1998 jan 0,4 7 782,1 3 029,5 95,9 4 656,6 1 179,8 1 917,8 1 341,8 217,1 253,7 1 946,6 145,2 690,8 1 436,0 1 273,6 13 528,4
feb 0,4 7 829,7 3 066,1 98,4 4 665,2 1 181,7 1 922,1 1 345,1 216,3 255,7 1 969,9 147,2 696,0 1 469,8 1 263,8 13 632,5
mar 0,4 7 836,4 3 077,0 92,8 4 666,7 1 210,8 1 897,2 1 346,4 212,2 255,5 1 987,2 149,5 710,3 1 521,2 1 273,9 13 734,4
apr 0,4 7 867,3 3 079,7 97,2 4 690,3 1 225,3 1 912,4 1 346,0 206,6 258,3 2 001,5 156,3 702,6 1 492,4 1 321,3 13 800,1
maj 0,4 7 890,0 3 092,8 88,2 4 709,0 1 242,3 1 910,6 1 347,9 208,2 261,2 2 014,1 150,9 712,2 1 485,2 1 339,5 13 853,5
jun 0,4 7 999,4 3 174,8 94,0 4 730,5 1 289,8 1 890,8 1 346,5 203,4 259,8 2 043,2 145,9 718,7 1 496,1 1 260,0 13 923,5
jul 0,4 7 961,8 3 163,3 92,4 4 706,1 1 250,8 1 893,9 1 345,9 215,5 259,8 2 063,8 152,8 720,1 1 472,9 1 280,3 13 911,9
aug 0,4 7 982,1 3 183,7 95,4 4 702,9 1 241,8 1 905,4 1 347,6 208,2 264,7 2 074,7 152,9 720,1 1 475,8 1 263,3 13 934,0
sep 0,4 8 013,6 3 212,6 96,3 4 704,7 1 260,9 1 889,5 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 1 266,2 1 887,8 1 349,8 218,3 258,4 2 077,7 160,2 722,5 1 532,4 1 288,4 14 145,1
nov 0,4 8 213,4 3 370,6 98,2 4 744,6 1 306,2 1 887,6 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 8 233,4 3 283,2 101,3 4 848,9 1 379,2 1 907,0 1 384,7 178,0 244,2 2 091,0 165,3 727,5 1 516,1 1 255,6 14 233,5

1999 jan 0,4 8 369,7 3 427,5 87,5 4 854,7 1 399,9 1 881,1 1 401,2 172,5 273,5 2 125,5 174,1 738,3 1 603,4 1 404,4 14 689,3
feb 0,4 8 270,9 3 339,4 91,2 4 840,3 1 372,9 1 878,8 1 403,9 184,7 293,2 2 150,5 179,1 742,9 1 600,7 1 357,1 14 594,8
mar(p) 0,5 8 263,0 3 320,2 86,1 4 856,7 1 383,3 1 985,5 1 309,0 179,0 286,8 2 174,5 178,6 749,9 1 614,8 1 338,8 14 606,9

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

(Miljarder EUR (ej säsongrensat; vid periodens slut)

1. Tillgångar, utestående
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2. Skulder, utestående

1998 jan 311,4 146,6 4 658,8 1 182,1 1 917,8 1 341,8 217,1 308,0 1 313,8 697,5 1 452,0 1 336,1 -74,8 10 149,4
feb 311,7 160,0 4 669,2 1 185,6 1 922,1 1 345,1 216,3 309,8 1 333,7 696,5 1 484,9 1 327,4 -62,9 10 230,3
mar 311,8 139,6 4 669,4 1 213,6 1 897,2 1 346,4 212,2 311,2 1 348,3 705,7 1 536,6 1 339,9 -35,8 10 326,7
apr 314,8 141,6 4 692,5 1 227,5 1 912,4 1 346,0 206,6 320,9 1 352,7 693,8 1 508,8 1 389,6 -50,8 10 363,9
maj 317,2 135,1 4 713,0 1 246,3 1 910,6 1 347,9 208,2 319,4 1 357,1 700,8 1 501,2 1 404,1 -28,2 10 419,7
jun 315,5 148,2 4 735,0 1 294,3 1 890,8 1 346,5 203,4 315,1 1 371,1 713,4 1 516,9 1 324,5 -50,1 10 389,6
jul 320,6 156,4 4 709,1 1 253,8 1 893,9 1 345,9 215,5 322,3 1 379,5 713,1 1 496,9 1 349,2 -34,6 10 412,5
aug 314,9 165,2 4 706,4 1 245,3 1 905,4 1 347,6 208,2 326,2 1 383,4 712,0 1 497,4 1 338,5 -35,1 10 408,9
sep 311,9 163,3 4 709,2 1 265,4 1 889,5 1 346,6 207,7 322,5 1 377,0 715,0 1 508,1 1 358,1 -17,6 10 447,5
okt 313,4 161,7 4 726,5 1 270,5 1 887,8 1 349,8 218,3 328,5 1 378,6 713,3 1 555,0 1 355,6 -22,2 10 510,4
nov 314,3 155,0 4 751,0 1 312,5 1 887,6 1 352,5 198,4 331,8 1 384,8 710,7 1 620,1 1 364,4 8,0 10 640,1
dec 323,7 156,2 4 851,8 1 382,1 1 907,0 1 384,7 178,0 314,0 1 365,1 700,9 1 534,7 1 313,1 36,8 10 596,3

1999 jan 313,5 137,9 4 860,9 1 406,1 1 881,1 1 401,2 172,5 350,2 1 390,5 755,6 1 702,7 1 474,1 -22,0 10 963,4
feb 313,0 146,2 4 847,0 1 379,7 1 878,8 1 403,9 184,7 370,3 1 407,3 754,0 1 650,6 1 413,0 11,0 10 912,4
mar(p) 314,8 141,2 4 864,6 1 391,2 1 985,5 1 309,0 179,0 365,3 1 419,2 769,0 1 712,5 1 393,3 34,2 11 014,1

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) Beräknat från nivåskillnader efter korrigering för omklassificeringar, andra omräkningar, växelkursförändringar och varje  annan förändring

som inte orsakas av transaktioner.
4) Inklusive Eurosystemets temporära bruttoställningar gentemot centralbanker i medlemsländer som inte deltar i euroområdet, avseende

verksamheten i TARGET-systemet. De uppgick till ca 75 miljarder euro i slutet av januari 1999 och ca 27 miljarder euro i slutet av februari
och 77 miljarder i slutet av mars 1999.

1998 jan 5 548,5 827,5 4 721,0 1 373,6 1 183,2 190,4 251,6 1 891,6 243,6 840,5 10 149,4
feb 5 573,8 829,1 4 744,7 1 387,6 1 192,0 195,6 259,6 1 918,2 244,0 847,1 10 230,3
mar 5 603,2 827,2 4 776,0 1 407,7 1 207,9 199,8 276,1 1 970,7 245,5 823,5 10 326,7
apr 5 639,0 832,1 4 806,9 1 414,9 1 215,0 199,9 284,7 1 932,4 245,8 847,1 10 363,9
maj 5 645,6 820,9 4 824,7 1 429,4 1 225,9 203,5 290,3 1 934,6 254,7 865,1 10 419,7
jun 5 703,4 826,9 4 876,6 1 433,7 1 237,3 196,4 285,4 1 963,3 248,0 755,8 10 389,6
jul 5 739,7 822,5 4 917,2 1 424,9 1 223,1 201,8 277,9 1 925,2 243,3 801,5 10 412,5
aug 5 741,6 825,0 4 916,7 1 424,8 1 222,4 202,4 271,1 1 931,5 244,3 795,6 10 408,9
sep 5 792,8 828,0 4 964,8 1 419,6 1 216,7 202,9 272,9 1 912,9 245,0 804,3 10 447,5
okt 5 833,1 833,9 4 999,1 1 432,9 1 226,3 206,6 273,9 1 919,1 247,1 804,3 10 510,4
nov 5 884,4 840,7 5 043,7 1 429,4 1 228,1 201,3 287,4 1 971,2 249,3 818,4 10 640,1
dec 5 938,1 841,6 5 096,5 1 388,6 1 193,7 194,9 304,9 1 905,0 251,8 807,9 10 596,3

1999 jan 5 942,6 838,7 5 103,9 1 411,0 1 204,0 207,1 333,3 2 049,4 253,9 973,2 10 963,4
feb 5 952,4 842,2 5 110,3 1 421,8 1 218,2 203,6 338,9 1 951,5 252,7 995,1 10 912,4
mar(p) 6 001,2 838,2 5 163,0 1 432,3 1 226,3 206,1 358,4 2 043,8 253,1 925,3 11 014,1
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(Miljarder EUR (ej säsongrensat)
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4. Skulder, flöde3)

1998 feb 0,4 13,3 10,9 3,7 4,7 3,2 -0,8 1,8 20,5 -0,9 38,2 -7,8 11,8 88,2
mar 0,0 -20,4 -0,9 27,5 -25,6 1,3 -4,1 1,3 14,7 11,1 41,9 8,5 27,2 83,4
apr 3,0 2,0 25,8 14,8 16,9 -0,4 -5,6 10,1 8,0 -11,8 -2,3 52,5 -15,1 72,2
maj 2,4 -6,5 21,5 19,2 -1,2 1,9 1,6 -1,5 6,7 6,8 1,6 15,4 22,5 68,9
jun -1,7 13,1 20,8 47,4 -20,4 -1,4 -4,8 -4,3 14,5 14,9 4,3 -77,1 -23,8 -39,3
jul 5,2 8,2 -23,8 -39,7 4,3 -0,6 12,1 7,4 11,4 -1,5 -2,7 24,1 17,0 45,3
aug -5,7 8,8 -3,7 -8,9 10,8 1,7 -7,3 4,2 2,4 -0,7 -8,2 -10,7 -0,5 -14,1
sep -3,1 -1,8 8,8 22,2 -12,1 -0,8 -0,4 -2,9 -0,1 3,2 67,0 23,4 17,3 111,8
okt 1,5 -1,6 16,3 4,6 -2,1 3,2 10,6 6,0 -1,9 -2,0 44,1 -3,2 -4,9 54,3
nov 0,9 -6,7 22,3 41,2 -1,6 2,6 -19,9 2,9 4,4 -2,5 41,0 9,9 30,2 102,4
dec 9,4 1,2 103,3 70,2 21,4 32,2 -20,5 -17,0 -20,0 -9,1 -74,5 -49,7 27,8 -28,6

1999 jan -9,4 -6,3 28,1 22,2 -3,0 16,0 -7,2 13,1 26,6 12,4 158,4 156,0 -37,4 341,5
feb -0,6 8,3 -23,8 -27,6 -11,1 2,7 12,2 19,5 13,2 -1,7 -88,3 -61,9 39,8 -95,5
mar(p) 1,9 -5,0 14,7 10,6 13,5 -3,7 -5,7 -6,3 8,8 13,5 35,4 -21,4 23,2 64,8

1998 feb 26,3 1,6 24,7 14,0 8,8 5,3 8,1 33,1 0,4 6,3 88,2
mar 29,5 -1,9 31,5 19,2 15,1 4,2 16,5 40,3 1,5 -23,6 83,4
apr 38,5 5,0 33,5 7,8 7,4 0,3 8,6 -6,1 0,3 23,1 72,2
maj 7,2 -11,1 18,4 14,7 11,1 3,7 5,6 14,8 9,0 17,6 68,9
jun 65,4 5,9 59,5 2,9 10,7 -7,8 -6,0 9,6 -6,7 -104,5 -39,3
jul 39,2 -4,3 43,5 -11,7 -17,3 5,6 -6,8 -16,8 -4,7 46,1 45,3
aug 1,0 2,4 -1,4 -0,4 -0,9 0,5 -6,8 -3,3 1,0 -5,6 -14,1
sep 57,1 3,3 53,8 -4,7 -5,6 0,9 1,8 48,4 0,6 8,6 111,8
okt 39,2 5,9 33,3 12,0 8,5 3,5 0,9 -0,1 2,1 0,2 54,3
nov 52,6 6,7 45,9 -3,7 1,7 -5,5 13,5 24,4 2,2 13,4 102,4
dec 57,4 1,1 56,3 -39,9 -33,4 -6,4 17,4 -56,0 2,5 -10,0 -28,6

1999 jan 61,0 4,3 56,7 11,5 12,3 -0,8 9,4 108,0 -0,4 152,0 341,5
feb 7,4 3,1 4,3 8,7 13,9 -5,2 5,6 -137,7 -1,1 21,6 -95,5
mar(p) 46,7 -4,1 50,8 10,0 7,8 2,2 19,5 59,6 0,4 -71,4 64,8
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Penningmängdsmått1 )2)

(Miljarder EUR (ej säsongrensat; utestående stockar vid slutet av perioden) och årlig procentuell förändring)

Tabell 2.4
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1. Stockar

2. Flöden 4)

1998 jan 311,4 1 253,2 1 564,6 8,1 908,4 1 177,5 3 650,5 4,0 217,1 308,0 74,8
feb 311,7 1 253,7 1 565,5 8,6 905,1 1 181,6 3 652,1 4,2 216,3 309,8 79,7
mar 311,8 1 283,4 1 595,2 9,1 878,8 1 183,4 3 657,4 4,4 212,2 311,2 85,9
apr 314,8 1 295,6 1 610,4 10,6 892,6 1 185,1 3 688,1 5,1 206,6 320,9 86,4
maj 317,2 1 312,7 1 629,9 10,3 888,8 1 189,2 3 707,9 5,2 208,2 319,4 89,5
jun 315,5 1 361,3 1 676,8 9,8 871,2 1 189,0 3 737,1 5,2 203,4 315,1 88,7
jul 320,6 1 321,4 1 642,0 8,3 872,5 1 189,7 3 704,2 4,4 215,5 322,3 94,3
aug 314,9 1 312,3 1 627,2 8,4 879,3 1 192,9 3 699,4 4,3 208,2 326,2 88,9
sep 311,9 1 331,0 1 642,8 8,0 864,6 1 192,9 3 700,3 4,5 207,7 322,5 81,2
okt 313,4 1 334,9 1 648,3 8,2 867,0 1 196,4 3 711,7 4,4 218,3 328,5 84,6
nov 314,3 1 376,7 1 690,9 8,5 870,9 1 198,9 3 760,8 4,9 198,4 331,8 81,8
dec 323,7 1 448,0 1 771,7 9,2 884,8 1 230,5 3 887,0 5,7 178,0 314,0 68,8

1999 jan 313,5 1 469,8 1 783,4 - 881,5 1 246,6 3 911,4 - 172,5 350,2 54,3
feb 313,0 1 440,8 1 753,8 - 867,4 1 251,5 3 872,7 - 184,7 370,3 58,1
mar(p) 314,8 1 453,5 1 768,4 - 879,0 1 250,0 3 897,4 - 179,0 365,3 56,1

1998 feb 0,4 0,7 1,1 - -3,1 4,1 2,1 - -0,8 1,8 4,9
mar 0,0 29,3 29,4 - -26,9 1,8 4,3 - -4,1 1,9 6,2
apr 3,0 13,0 16,0 - 15,0 1,8 32,8 - -5,6 9,8 0,9
maj 2,4 17,5 19,9 - -3,2 4,1 20,7 - 1,6 -1,9 3,3
jun -1,7 48,1 46,4 - -18,1 -0,2 28,1 - -4,8 -4,5 -1,0
jul 5,2 -39,2 -34,1 - 2,3 0,7 -31,1 - 12,1 7,2 5,9
aug -5,7 -9,4 -15,1 - 6,3 3,2 -5,7 - -7,3 3,7 -5,6
sep -3,1 20,8 17,7 - -11,8 0,1 6,0 - -0,4 -3,0 -7,1
okt 1,5 3,5 5,0 - 2,0 3,5 10,6 - 10,6 6,2 3,1
nov 0,9 40,9 41,8 - 2,8 2,5 47,1 - -19,9 2,1 -2,9
dec 9,4 71,9 81,3 - 15,6 31,2 128,1 - -20,5 -17,0 -13,0

1999 jan -9,4 20,1 10,7 14,1 -6,1 15,6 20,3 7,2 -7,2 13,1 -0,5
feb -0,6 -30,2 -30,8 12,0 -15,6 4,9 -41,4 6,0 12,2 19,5 2,8
mar(p) 1,9 11,7 13,6 10,8 10,3 -1,6 22,3 6,5 -5,7 -6,3 -2,2

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 månatliga 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
procentuell

förändring 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

4 250,5 4,6 4,5 1 227,7 1 010,0 217,7 1 239,0 697,5 3 164,2 1998 jan
4 257,9 4,5 4,6 1 235,2 1 017,7 217,5 1 254,0 696,5 3 185,7 feb
4 266,7 4,6 4,7 1 235,8 1 019,1 216,8 1 262,5 705,7 3 203,9 mar
4 302,0 5,1 4,9 1 235,2 1 020,5 214,7 1 266,2 693,8 3 195,2 apr
4 325,0 4,9 4,9 1 235,3 1 022,3 213,0 1 267,5 700,8 3 203,6 maj
4 344,3 4,8 4,8 1 232,2 1 020,2 212,0 1 282,5 713,4 3 228,0 jun
4 336,4 4,6 4,6 1 232,6 1 021,8 210,8 1 285,2 713,1 3 230,9 jul
4 322,7 4,3 4,4 1 236,5 1 026,6 209,9 1 294,6 712,0 3 243,0 aug
4 311,7 4,2 4,4 1 234,7 1 025,3 209,3 1 295,8 715,0 3 245,5 sep
4 343,1 4,7 4,5 1 230,4 1 021,3 209,1 1 294,1 713,3 3 237,8 okt
4 372,8 4,5 4,5 1 226,7 1 017,2 209,5 1 302,9 710,7 3 240,3 nov
4 447,8 4,4 4,8 1 237,4 1 022,8 214,6 1 296,3 700,9 3 234,6 dec

4 488,4 - - 1 214,8 1 000,4 214,4 1 336,2 755,6 3 306,5 1999 jan
4 485,8 - - 1 225,3 1 012,2 213,2 1 349,2 754,0 3 328,5 feb
4 497,9 - - 1 228,1 1 107,2 120,9 1 363,1 769,0 3 360,2 mar(p)

M3

Total

12

Årlig
procentuell

förändring 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

8,0 - - 7,6 7,8 -0,2 15,6 -0,9 22,3 1998 feb
8,3 - - 0,5 1,2 -0,8 8,5 11,1 20,1 mar

38,0 - - -0,1 1,9 -2,0 7,1 -11,8 -4,8 apr
23,7 - - 0,2 1,9 -1,7 3,4 6,8 10,5 maj
17,9 - - -3,3 -2,3 -1,0 15,4 14,9 27,0 jun
-5,9 - - 0,7 1,9 -1,2 5,5 -1,5 4,7 jul

-14,9 - - 3,6 4,5 -0,9 7,9 -0,7 10,9 aug
-4,5 - - -0,9 -0,4 -0,6 7,0 3,2 9,3 sep
30,4 - - -4,4 -4,2 -0,2 -5,0 -2,0 -11,4 okt
26,5 - - -4,0 -4,4 0,4 7,3 -2,5 0,8 nov
77,6 - - 11,4 5,9 5,5 -7,1 -9,1 -4,8 dec

25,7 5,4 5,0 3,0 3,3 -0,3 27,1 12,4 42,5 1999 jan
-6,9 5,1 5,2 3,3 4,5 -1,2 10,4 -1,7 12,0 feb
8,1 5,1 - 2,4 3,2 -0,9 11,0 13,5 26,9 mar(p)
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Tabell 2.5

MFI-sektorns lån till hushåll och icke-finansiella privata, fördelade på typ och ursprunglig löptid 1)2)

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

Hus-
håll3)

5

Över
5 år

4

Icke-
finan-
siella

företag3)

1

Över 1
och upp
 till 5 år

3

Upp
till
1 år

2

Upp till
1 år

6

Konsumtionskrediter4)

Över 1
och upp

till 5år
7

Över
5 år

8

Lån för husköp4)

Upp
till
1 år

9

Över 1
och upp

till 5år
10

Över
5 år

11

Icke vinst
drivande

inst:er som
betjänar
hushåll

12

1998 Dec.(p) 2270,6 825,6 333,7 1111,3 2505,1 82,9 128,7 212,7 28,4 45,8 1405,7 41,4

Källa: ECB
1)  Avvikelser i tabellen p.g.a. avrundning kan förekomma
2) De utestående beloppen innehåller vissa skattningar, eftersom data för ett medlemsland ännu inte är tillgängliga.
3) Motsvarande ENS 95 koder; icke finansiella bolag S11; hushåll S14; icke-vinstdrivande institutioner som betjänar hushåll S15.
4) Statistiken för konsumsionskrediter och lån för husköp är inte konsistent i euroområdet. Kolumn 5 inkluderar övrig utlåning till hushåll.

Tabell 2.5
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Tabell 2.6

Penningmarknadsräntor1)

(Årsräntesats; vid periodens slut)2)

Dagslån

1

1 -mån
 inlåning

2

Euroområdet 3) 4)

3-mån
inlåning

3

6-mån
 inlåning

4

12-mån
inlåning

5

3-mån
inlåning

6

3-mån
 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 apr 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
jun 3,76 3,88 3,84 3,85 3,91 5,59 0,43
jul 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
mar 2,93 3,05 3,05 3,02 3,05 4,99 0,20
apr 2,71 2,69 2,70 2,70 2,76 4,97 0,18

2 apr 2,96 2,95 2,93 2,91 2,93 4,98 0,25
9 2,81 2,66 2,66 2,68 2,72 4,98 0,18
16 2,55 2,62 2,63 2,64 2,71 4,93 0,18
23 2,93 2,58 2,59 2,61 2,68 5,00 0,12
30 2,53 2,57 2,58 2,60 2,68 4,99 0,13

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 interbank offered rate (LIBOR).

Penningmarknadsräntor i euroområdet
(Månadsdata)

3-månaders penningmarknadsräntor
(Månadsdata)
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Tabell 2.7

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 apr 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
jun 4,08 4,24 4,50 4,73 4,91 5,58 1,22
jul 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
mar 3,08 3,25 3,53 3,92 4,18 5,23 1,72
apr 2,83 3,00 3,31 3,70 4,04 5,18 1,55

1999 2 apr 2,93 3,11 3,42 3,84 4,17 5,19 1,64
9 2,82 2,99 3,28 3,65 3,99 5,04 1,53
16 2,83 3,02 3,32 3,70 4,04 5,21 1,61
23 2,76 2,93 3,24 3,64 4,01 5,25 1,54
30 2,78 2,94 3,25 3,68 4,06 5,36 1,41

Statliga obligationsräntor i euroområdet
(Månadsdata)

Ränta på 10-åriga statsobligationer
(Månadsdata)
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Tabell 2.8

Aktiemarknadsindex
(Indexnivåer, punkter) 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 apr 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
jun 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
jul 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
mar 305,52 3 524,19 153,81 155,94 480,73 254,11 249,73 229,77 311,75 374,45 318,57 1 284,56 15 459,81
apr 316,39 3 671,80 172,06 162,67 493,62 276,64 257,18 238,42 334,72 403,94 306,87 1 335,79 16 689,65

1999 2 apr 308,97 3 573,60 159,65 159,39 489,85 267,69 252,17 230,87 322,16 391,55 316,17 1 293,72 16 290,19
9 317,36 3 689,61 162,16 159,51 512,66 264,29 256,73 240,75 337,37 408,92 320,35 1 348,35 16 855,63
16 315,08 3 655,15 182,90 163,73 479,75 279,91 256,54 230,00 330,99 401,94 295,49 1 319,00 16 851,58
23 315,69 3 662,31 179,06 163,75 479,48 280,30 256,86 238,13 328,67 411,30 296,75 1 356,85 16 923,25
30 323,37 3 757,87 183,21 168,20 488,81 298,90 262,96 247,99 350,03 416,85 299,17 1 335,18 16 701,53

Dow Jones EURO STOXX Broad, Standard & Poor´s 500 och Nikkei 225
(Månadsdata)
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Tabell 2.9

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 har anpassats månadsvis så att räntor och vikter alltid hänför sig till samma månad. Data har reviderats i
ljuset av nya information.

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 4,69 5,04 3,05 3,16 8,84 . 11,57 7,54
1997 1,46 3,41 3,63 4,40 2,80 3,09 7,56 6,67 10,61 6,68
1998 1,10 3,20 3,22 4,06 2,61 3,25 6,68 5,81 10,05 5,89

1998 mar 1,25 3,30 3,34 4,26 2,74 3,32 7,00 6,07 10,30 6,21
apr 1,20 3,28 3,30 4,26 2,71 3,30 6,89 5,99 10,12 6,08
maj 1,12 3,24 3,26 4,27 2,71 3,33 6,80 5,95 10,07 6,07
jun 1,12 3,27 3,28 4,18 2,58 3,34 6,72 5,91 10,06 6,01
jul 1,08 3,26 3,26 4,15 2,56 3,29 6,60 5,85 10,03 5,88
aug 1,05 3,23 3,24 4,05 2,55 3,30 6,55 5,77 10,03 5,81
sep 1,05 3,17 3,18 3,88 2,53 3,21 6,54 5,66 10,01 5,67
okt 1,04 3,12 3,13 3,74 2,49 3,14 6,46 5,53 9,81 5,50
nov 0,94 3,06 3,05 3,70 2,48 3,12 6,33 5,44 9,69 5,45
dec 0,87 2,81 2,81 3,56 2,44 3,03 6,16 5,12 9,62 5,30

1999 jan 0,79 2,67 2,67 3,43 2,36 2,86 6,00 5,04 9,62 5,12
feb 0,74 2,60 2,60 3,38 2,33 2,78 5,91 5,00 9,55 5,04
mar 0,73 2,56 2,56 3,32 2,30 2,79 5,82 4,99 9,51 5,08

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

1998jan 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
Feb. 103,1 0,8 0,2 1,4 1,3 1,5 -0,4 0,7 -4,3 1,7
mar 103,4 1,0 0,5 1,4 1,2 1,7 0,0 0,7 -2,8 1,7
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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.
3) ESA 95 och data fanns inte tillgängliga för publicering i detta nummer  av månadsrapporten.

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
exkl.

energi

11

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

1998 1 kv 101,4 0,5 0,6 -0,1 0,3 1,1 -0,2 1,6 0,3 -14,1 0,1
2 kv 101,0 -0,2 0,0 -0,9 0,4 0,5 0,0 0,9 0,1 -16,6 -10,7
3 kv 100,4 -1,3 -1,1 -2,6 0,6 0,3 0,2 0,4 -0,3 -24,3 -18,2
4 kv 99,5 -2,3 -2,1 -4,2 0,2 -0,2 0,1 -0,3 -0,4 -30,0 -20,5

1999 1 kv - - - - - - - - - -17,5 -16,0
1998 mars 101,3 0,3 0,7 -0,3 0,4 0,9 -0,2 1,4 - -15,8 -4,7

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

1999 jan 98,8 -2,7 -2,2 -4,9 0,1 . 0,1 . - -23,2 -17,2
feb 98,7 -2,7 -2,1 -4,9 0,1 . 0,1 . - -20,6 -16,1
mar . . . . . . . . - -8,3 -14,7
apr . . . . . . . . - 0,3 -12,6

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
4 kv 105,6 1,5 1,0 1,7 -0,4 . . .

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. - European
Automobile Manufacturers´ Association).
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 4 487,2 4 392,7 2 748,9 710,1 914,8 1 522,7 1 428,2
1996 4 561,4 4 440,6 2 803,4 718,3 921,7 1 594,1 1 473,4
1997 4 676,1 4 530,4 2 848,5 717,5 940,8 1 749,8 1 604,1
1998 4 811,8 4 690,6 2 929,7 725,2 978,6 1 845,0 1 723,8
1997 4 kv 1 183,2 1 146,2 718,6 178,2 239,3 455,2 418,2

1998 1 kv 1 193,0 1 164,3 724,9 181,3 243,9 453,5 424,8
2 kv 1 200,2 1 169,2 728,3 182,0 242,0 464,5 433,6
3 kv 1 208,1 1 175,0 735,1 181,6 246,1 468,5 435,3
4 kv 1 210,5 1 182,1 741,5 180,3 246,6 458,5 430,1

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

1997 4 kv 3,1 2,7 2,2 -0,7 2,7 11,2 10,6

1998 1 kv 3,7 4,1 2,7 0,9 5,7 10,0 11,8
2 kv 2,9 3,2 2,3 1,3 3,2 7,8 9,2
3 kv 2,8 3,7 3,1 1,0 4,1 3,8 6,5
4 kv 2,3 3,1 3,2 1,1 3,1 0,7 2,8

1995 100,0 3,4 3,5 2,5 7,3 -1,3 1,7 -0,4 2,0 0,3
1996 100,3 0,3 -0,1 -0,2 1,5 0,0 -0,6 -2,5 1,1 6,6
1997 104,6 4,3 4,8 5,4 4,8 2,0 2,3 -1,0 0,8 3,9
1998 108,9 4,0 4,4 3,9 6,6 6,2 1,2 0,3 2,6 7,7

1998 1 kv 108,4 6,5 7,2 7,6 9,0 6,9 1,4 4,1 2,7 12,8
2 kv 109,1 4,7 5,3 4,7 7,1 6,7 2,2 0,1 1,7 3,3
3 kv 109,2 3,9 4,2 3,2 6,6 6,5 1,9 -0,5 2,8 7,4
4 kv 108,8 1,3 1,3 0,4 4,0 4,9 -0,4 -2,0 3,1 7,5

1999 1 kv . . . . . . . . . 7,1

1998 mar 109,1 7,1 7,2 7,5 10,6 9,9 0,9 0,3 3,1 16,6
apr 109,0 3,6 4,1 4,0 5,9 4,1 1,0 -2,3 0,8 -1,8
maj 109,3 7,0 7,9 6,6 10,4 11,2 4,3 2,9 1,8 6,9
jun 109,1 3,6 4,0 3,7 5,3 5,2 1,5 -0,3 2,6 5,3
jul 109,4 4,2 4,6 3,5 7,3 6,2 2,5 0,3 3,4 7,2
aug 109,0 4,2 4,8 3,6 6,9 8,1 2,2 0,3 2,3 7,1
sep 109,3 3,3 3,4 2,5 5,7 6,0 1,0 -1,9 2,6 7,9
okt 109,2 2,4 3,1 1,3 5,9 8,8 0,2 -2,0 1,8 1,2
nov 109,1 2,1 2,0 1,4 4,5 4,7 0,2 -2,3 4,1 15,3
dec 108,2 -0,8 -1,3 -1,6 1,7 0,7 -1,9 -1,5 3,5 7,3

1999 jan 108,6 1,6 0,7 0,5 4,1 2,9 1,3 . 0,5 5,1
feb 108,2 -0,2 -0,8 -1,4 1,4 0,7 1,0 . 1,9 5,6
mar . . . . . . . . . 10,0
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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 -1,1 14,382 11,4 1,8 4,7
1996 100,2 0,2 98,1 -1,9 14,808 11,6 1,6 1,9
1997 100,5 0,3 97,1 -1,0 14,888 11,6 2,3 5,9
1998 101,7 1,3 97,8 0,7 14,053 10,9 . 3,7

1998 1 kv 101,1 1,0 97,6 0,6 14,414 11,2 3,4 6,6
2 kv 101,5 1,1 97,9 1,0 14,147 10,9 1,8 4,3
3 kv 102,0 1,4 97,9 0,9 13,946 10,8 1,8 3,3
4 kv 102,3 1,5 97,8 0,5 13,707 10,6 . 0,9

1999 1 kv . . . . 13,466 10,4 . .

1998 mar - - 97,7 0,7 14,329 11,1 - 6,4
apr - - 97,8 0,9 14,221 11,0 - 3,3
maj - - 97,9 1,0 14,160 10,9 - 6,8
jun - - 98,0 1,0 14,060 10,9 - 2,9
jul - - 97,9 0,9 13,994 10,8 - 3,6
aug - - 97,9 0,9 13,967 10,8 - 3,8
sep - - 97,9 0,9 13,877 10,7 - 2,6
okt - - 97,9 0,7 13,767 10,6 - 2,5
nov - - 97,8 0,4 13,684 10,6 - 1,5
dec - - 97,7 0,3 13,670 10,6 - -1,6

1999 jan - - . . 13,516 10,5 - .
feb - - . . 13,463 10,4 - .
mar - - . . 13,418 10,4 - .
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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-
eringar

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

Finansiering i privata, icke finansiella sektorer 1)2)
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7 Den offentliga sektorns finansiella
ställning i euroområdet

Tabell 7
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)

2

Direkta
skatter

3

Indirekta
skatter

4

Socialförsäk-
ringsavgifter

5 11

Räntor

12

Transf.
till hushål.

13

Kapital-
utgifter

14

Invest-
eringar

15

1991 48,0 47,5 12,3 12,9 17,3 2,5 0,4 52,4 47,7 11,8 5,5 4,9 21,3 4,6 3,0
1992 49,2 48,4 12,3 13,0 17,7 2,7 0,8 53,8 49,3 12,1 5,5 5,5 22,2 4,5 3,0
1993 49,9 49,4 12,5 13,2 18,1 2,8 0,5 55,4 51,0 12,3 5,7 5,7 23,1 4,5 2,9
1994 49,1 48,6 12,0 13,4 18,1 2,7 0,5 54,2 50,1 12,0 5,5 5,4 23,1 4,2 2,7
1995 49,1 48,5 12,1 13,3 18,1 2,8 0,6 54,0 49,7 11,8 5,3 5,7 23,1 4,3 2,6
1996 49,3 48,8 12,1 13,4 18,3 2,8 0,5 53,4 49,7 11,9 5,4 5,5 23,2 3,7 2,4
1997 49,7 49,0 12,2 13,5 18,3 2,7 0,7 52,2 48,6 11,6 5,2 5,0 23,1 3,6 2,3
1998 49,1 48,6 12,5 14,1 17,2 2,7 0,5 51,2 47,4 11,3 5,1 4,5 22,6 3,7 2,3

2. Euroområdet1)2)-sparande, underskott och skuld

Juste-
rings
post3)

22

Förändring i skuld 4) Nominell konsoliderad bruttoskuld

Totalt

23

Valuta,
inlåning

och utlåning
24

Korta
värde-
papper

25

Medellånga
och långa

värdepapper
26

Totalt

27

Valuta,
inlåning

och utlåning
28

Korta
värde-
papper

29

Medellånga
och långa

värdepapper
30

1991 -0,2 -4,4 -4,5 -0,2 0,3 0,5 0,7 5,1 1,3 0,0 3,9 58,3 18,5 8,5 31,2
1992 -0,9 -4,6 -4,3 -0,2 -0,1 0,9 2,2 6,8 1,7 0,9 4,2 61,9 19,2 8,9 33,8
1993 -1,6 -5,5 -5,3 -0,2 0,0 0,2 2,5 8,1 1,5 -0,3 6,9 68,4 20,2 8,4 39,8
1994 -1,5 -5,1 -4,9 -0,2 0,0 0,3 0,8 5,9 0,2 0,6 5,1 70,8 19,4 8,5 42,9
1995 -1,3 -5,0 -4,6 -0,1 -0,3 0,7 2,3 7,3 2,0 -0,2 5,5 74,8 20,6 7,9 46,4
1996 -0,9 -4,1 -3,9 0,0 -0,2 1,3 -0,2 3,9 0,3 0,2 3,4 76,1 20,2 7,8 48,1
1997 0,4 -2,5 -2,6 0,0 0,0 2,5 -0,3 2,2 -0,1 -1,0 3,2 75,4 19,3 6,6 49,5
1998 1,1 -2,1 -2,3 0,2 -0,1 2,4 -0,6 1,4 -0,4 -0,7 2,6 73,6 18,1 5,6 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 (+)

1991 -6,3 -3,3 -4,4 -2,1 -2,3 -10,1 1,9 -2,9 -3,0 -6,0 -1,1
1992 -7,1 -2,8 -4,0 -3,9 -2,4 -9,6 0,7 -3,9 -2,0 -3,0 -5,7
1993 -7,3 -3,5 -6,8 -5,8 -2,3 -9,6 1,6 -3,2 -4,3 -6,1 -7,3
1994 -4,9 -2,6 -6,2 -5,8 -1,5 -9,2 2,7 -3,8 -5,0 -6,0 -6,0
1995 -4,0 -3,3 -7,1 -4,9 -2,1 -7,7 1,8 -4,0 -5,1 -5,7 -4,6
1996 -3,1 -3,4 -4,5 -4,1 -0,3 -6,6 2,8 -2,0 -3,7 -3,3 -3,1
1997 -1,9 -2,7 -2,6 -3,0 1,1 -2,7 2,9 -0,9 -1,9 -2,5 -1,2
1998 -1,3 -2,1 -1,8 -2,9 2,3 -2,7 2,1 -0,9 -2,1 -2,3 1,0

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

1991 128,4 40,9 44,6 35,8 92,6 102,0 4,0 79,0 58,2 67,3 23,1
1992 130,6 43,6 47,0 39,9 89,5 109,4 4,9 79,9 58,1 59,9 41,5
1993 137,6 47,5 58,8 45,4 93,1 120,0 5,9 81,1 62,8 63,2 58,0
1994 135,1 49,9 61,3 48,6 86,5 125,7 5,5 77,8 65,6 63,8 59,6
1995 132,2 58,3 64,2 52,8 78,9 125,3 5,8 79,0 69,4 65,9 58,1
1996 128,0 60,8 68,6 55,7 69,4 124,6 6,3 77,0 69,8 64,9 57,8
1997 123,4 61,5 67,5 58,1 61,3 122,4 6,4 71,2 64,3 61,7 54,9
1998 117,3 61,0 65,6 58,5 52,1 118,7 6,7 67,7 63,1 57,8 49,6

Totalt

1

Försälj-
ning

6

Kapital-
inkom-

ster
7

Totalt

8

Löpande
utgifter

9

Ersättning
till

anställda
10

Inkomster Utgifter

Brutto
sparande

16

Totalt

17

Staten

18

Kom-
muner

19

Social
försäk-
rings-

systemet
20

Primärt
under-

skott (-)
överskott

(+)
21

Underskott(-) /överskott (+)

Löpande
Förbrukn.
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-35,0

-30,0

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

jan 
1998

apr jul okt jan 
1999

Direkta investeringar  Portföljinvesteringar

-35,0

-30,0

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

jan 
1998

apr jul okt jan 
1999

Tjänster
 Faktorinkomster
 Löpande transfereringar
 Kapitaltransfereringar m.m
 Varor
 Bytesbalans och kapitaltransfereringar

Tabell 8.1

Betalningsbalans i sammandrag1)

(Miljarder euro(miljarder ecu fram till slutet av 1998):nettoflöden)

Totalt

1

Varor

2

Tjänster

3

Löner och
kapital-
avkastn.

4

Löpande
trans-

fereringar

5

Kapital-
transfe-

reringar
m.m

6

Totalt3)

7

Direkta
invester-

ingar

8

Portfölj
invester-

ingar

9

Finans-
iella

derivat

10

Övrigt
kapital

11

Valuta
reserv

12

Restpost

13

Finansiell balans2)Bytesbalans

1998 67,0 122,1 3,1 -12,6 -45,5 12,6 7,9 -100,2 -90,8 -8,3 198,9 8,3 -87,6

1998 1 kv 7,6 22,9 -2,6 -2,2 -10,5 4,7 -1,6 -11,2 -54,7 0,3 65,2 -1,3 -10,7
2 kv 22,3 31,8 3,7 -4,0 -9,3 1,2 4,1 -14,8 -1,7 -4,1 24,6 0,0 -27,5
3 kv 19,3 32,4 2,7 -3,8 -12,1 3,0 -3,3 -23,1 12,3 1,2 3,5 2,8 -19,0
4 kv 17,9 34,9 -0,6 -2,8 -13,6 3,7 8,7 -51,1 -46,7 -5,6 105,5 6,7 -30,3

1998 jan -2,4 4,9 -2,3 -1,9 -3,2 2,7 13,5 -5,1 -2,0 -1,8 20,0 2,5 -13,9
feb 2,8 8,0 -0,6 -0,7 -3,8 0,6 -17,6 -4,5 -22,8 0,7 12,9 -3,9 14,2
mar 7,1 10,0 0,3 0,4 -3,6 1,4 2,5 -1,5 -29,9 1,4 32,3 0,2 -11,0
apr 5,5 9,9 0,2 -0,7 -3,9 0,6 -29,0 -8,2 -21,9 -0,9 2,9 -0,9 22,9
maj 6,4 10,8 0,8 -2,2 -3,0 0,5 19,5 -1,3 9,1 -1,5 12,3 0,9 -26,4
jun 10,4 11,2 2,7 -1,1 -2,4 0,1 13,6 -5,2 11,1 -1,8 9,5 0,0 -24,1
jul 12,3 15,3 1,5 -2,3 -2,3 1,0 23,8 -8,6 14,6 -1,4 17,8 1,3 -37,1
aug 4,5 8,2 1,0 0,1 -4,9 1,5 8,6 -7,9 8,5 2,3 8,3 -2,5 -14,6
sep 2,5 8,9 0,2 -1,6 -4,9 0,5 -35,7 -6,6 -10,8 0,3 -22,6 4,0 32,6
okt 5,4 12,2 -0,6 -1,2 -5,0 0,9 -12,3 -16,6 -33,4 -3,0 44,1 -3,3 6,0
nov 5,0 11,6 -0,3 -1,6 -4,7 0,9 4,7 -33,8 1,8 -2,4 45,1 -6,1 -10,5
dec 7,5 11,0 0,3 0,1 -3,9 2,0 16,3 -0,7 -15,1 -0,2 16,2 16,1 -25,8

1999 jan -0,2 4,0 -1,3 -1,3 -1,6 2,7 11,8 -5,2 8,1 -2,1 13,6 -2,4 -14,3
feb 3,9 7,2 -0,6 -0,2 -2,6 0,0 6,7 -2,0 -16,8 -0,2 21,2 4,6 -10,6

Direkta investeringar och portföljinvesteringar
(Miljarder euro(miljarder ecu fram till slutet av 1998):nettoflöden)

Bytesbalans och kapitaltransfereringar m.m
(Miljarder euro(miljarder ecu fram till slutet av 1998):nettoflöden)

Källa: ECB
1) Skillnader kan uppkomma till följd av avrundning.
2) Inflöde (+); utflöde (-).
3) Serid för vilken uppgifter från januari 1999 inte är exakt jämförbara med tidigare iakttagelser.
4) Flöden före januari 1999 inbegriper uppskattningar.

8 Betalningsbalans för euroområdet och
Eurosystemets valutareserver
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Tabell 8.2

Kredit

1

Debet

2

Bytesbalans och kapitaltransfereringar m.m.
(Miljarder euro(miljarder ecu fram till slutet av 1998):nettoflöden)

Kredit

3

Debet

4

Kredit

5

Debet

6

Kredit

7

Debet

8

Kredit

9

Debet

10

Kredit

11

Debet

12

Totalt Varor Tjänster Faktorinkomster Löpande transf.

Bytesbalans Kapitaltransfe-
reringar m.m

1998 1 277,8 1 210,7 779,4 657,3 247,6 244,4 190,2 202,9 60,6 106,1 17,6 5,0

1998 1 kv 317,6 310,1 190,8 167,9 56,3 58,9 47,0 49,2 23,5 34,1 5,9 1,2
2 kv 325,7 303,5 199,0 167,2 64,1 60,4 50,3 54,2 12,3 21,6 2,4 1,2
3 kv 316,0 296,7 190,8 158,3 67,4 64,7 45,5 49,3 12,2 24,3 4,1 1,1
4 kv 318,4 300,5 198,8 163,9 59,7 60,4 47,4 50,1 12,5 26,1 5,2 1,5

1998 jan 104,7 107,1 58,6 53,7 18,5 20,8 14,6 16,5 13,0 16,2 3,1 0,4
feb 101,0 98,1 62,3 54,3 17,6 18,2 15,1 15,8 6,0 9,8 0,9 0,4
mar 112,0 104,9 69,9 60,0 20,2 19,9 17,3 16,9 4,6 8,1 1,8 0,4
apr 106,4 101,0 66,5 56,6 20,2 20,0 16,2 16,9 3,5 7,4 1,0 0,4
maj 104,4 98,0 64,3 53,5 20,7 19,9 15,2 17,3 4,2 7,2 0,9 0,4
jun 114,9 104,5 68,2 57,1 23,2 20,5 18,9 20,0 4,6 7,0 0,5 0,4
jul 116,0 103,7 70,6 55,3 24,1 22,6 16,2 18,5 5,0 7,3 1,4 0,4
aug 94,6 90,1 55,3 47,1 22,3 21,3 13,4 13,3 3,6 8,5 1,8 0,3
sep 105,4 102,9 64,8 55,9 21,0 20,9 15,9 17,5 3,6 8,5 0,9 0,4
okt 106,8 101,4 68,2 56,0 20,4 21,0 14,6 15,8 3,6 8,6 1,3 0,4
nov 101,5 96,5 65,2 53,5 18,1 18,4 14,2 15,8 4,1 8,8 1,3 0,5
dec 110,1 102,5 65,4 54,4 21,2 20,9 18,6 18,5 4,8 8,7 2,6 0,6

1999 jan 94,3 94,5 53,0 49,0 14,5 15,8 14,2 15,5 12,6 14,2 3,1 0,5
feb 93,7 89,8 58,1 50,9 16,0 16,6 14,3 14,4 5,3 7,9 0,5 0,5

Källa: ECB
1) Skillnader kan uppkomma till följd av avrundning.
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Tabell 8.4

I utlandet

1

I euroom-
rådet

2

Till-
gångar

3

Skulder

4

Till-
gångar

5

Skulder 3)

6

Totalt

7

Obliga-
tioner

8

Pening-
marknads-
intrument

9

Totalt

10

Obliga-
tioner

11

Pening-
marknads-
intrument

12

Direkta investeringar och portföljinvesteringar1)2)

(Miljarder euro(miljarder ecu fram till slutet av 1998):netto flöden)

Direkta
investeringar

Portföljinvesteringar

Totalt Aktier Räntebärande skuldbrev

Tillgångar Skulder 3)

1998 -177,9 77,7 -307,1 216,3 -82,4 68,5 -224,7 -206,9 -17,9 147,8 119,4 28,3

1998 1 kv -46,4 35,2 -114,1 59,4 -29,6 14,8 -84,5 -74,9 -9,5 44,6 39,9 4,6
2 kv -39,6 24,9 -83,3 81,6 -25,6 24,8 -57,6 -55,1 -2,5 56,7 44,3 12,4
3 kv -25,3 2,2 -55,0 67,3 -9,8 -0,4 -45,2 -42,5 -2,7 67,7 50,5 17,3
4 kv -66,6 15,4 -54,7 8,0 -17,3 29,2 -37,4 -34,3 -3,1 -21,2 -15,2 -6,0

1998 jan -9,8 4,7 -20,8 18,7 -5,7 4,7 -15,1 -16,3 1,2 14,0 11,3 2,7
feb -15,0 10,5 -51,1 28,3 -11,4 3,2 -39,7 -33,0 -6,7 25,1 26,0 -1,0
mar -21,6 20,1 -42,3 12,4 -12,5 6,9 -29,7 -25,7 -4,0 5,5 2,6 2,9
apr -20,7 12,5 -34,0 12,1 -8,0 1,2 -26,0 -30,9 4,9 10,9 10,6 0,3
maj -12,3 10,9 -19,6 28,7 -6,7 5,5 -12,9 -10,0 -2,9 23,2 15,8 7,5
jun -6,6 1,4 -29,7 40,8 -10,9 18,2 -18,7 -14,2 -4,6 22,6 17,9 4,7
jul -2,8 -5,8 -23,0 37,6 -3,2 9,1 -19,8 -20,9 1,1 28,6 17,0 11,6
aug -4,0 -4,0 -14,5 23,0 0,5 -5,4 -15,0 -14,1 -0,9 28,4 22,4 6,0
sep -18,6 12,0 -17,5 6,7 -7,1 -4,1 -10,4 -7,4 -2,9 10,8 11,1 -0,3
okt -11,7 -5,0 -6,9 -26,6 -1,4 -6,1 -5,5 -8,0 2,5 -20,4 -24,8 4,3
nov -41,1 7,3 -30,3 32,1 -9,0 33,0 -21,3 -15,7 -5,6 -0,9 1,1 -2,0
dec -13,8 13,1 -17,6 2,5 -7,0 2,4 -10,6 -10,6 0,0 0,1 8,4 -8,3

1999 jan -11,6 6,3 -17,2 25,3 -6,3 5,9 -10,9 -7,4 -3,5 19,3 23,5 -4,1
feb -5,4 3,4 -19,8 3,0 -3,1 2,8 -16,7 -18,5 1,8 0,1 -5,8 5,9

Källa: ECB
1) Skillnader kan uppkomma till följd av avrundning.
2) Inflöde (+); utflöde (-).
3) Serie för vilken uppgifter från januari 1999 inte är exakt jämförbara med tidigare iakttagelser.
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Tabell 8.5

Till-
gångar

1

Skul-
der

2

Till-
gångar

3

Skulder

4

Till-
gångar

5

Skulder

6

Till-
gångar

7

Skul-
der

8

Till-
gångar

9

Skul-
der

10

Till-
gångar

11

Skul-
der

12

Andra placeringar 1)2)3)

(Miljarder euro(miljarder ecu fram till slutet av 1998):nettoflöden)

MFI (exkl. Eurosystemet)Totalt Eurosystemet

Totalt

Till-
gångar

13

Skul-
der

14

Offentli sektor Övriga sektorer

Långfristiga Kortfristiga

1998 -37,0 235,8 -0,7 2,5 -1,4 -8,2 -18,1 211,0 -38,3 36,6 20,3 174,4 -16,8 30,5

1998 1 kv -31,2 96,4 0,4 -0,1 -1,9 -2,4 -9,6 88,7 -7,6 11,1 -1,9 77,6 -20,1 10,2
2 kv -1,5 26,2 -1,0 0,5 -2,9 -1,0 -1,8 20,7 -13,7 7,7 11,9 13,1 4,2 5,9
3 kv -79,3 82,8 0,4 -0,6 0,4 -1,9 -73,6 78,7 -14,7 1,4 -58,8 77,3 -6,5 6,6
4 kv 75,0 30,4 -0,5 2,7 3,1 -2,8 66,9 22,8 -2,3 16,4 69,1 6,4 5,6 7,8

1998 jan -14,4 34,3 0,1 0,2 -2,4 -1,6 3,1 32,8 -4,4 3,6 7,5 29,2 -15,2 2,9
feb -14,1 27,0 0,3 -0,3 -0,8 -1,3 -6,6 24,6 -4,3 7,3 -2,3 17,4 -7,0 4,0
mar -2,7 35,0 0,0 0,1 1,2 0,5 -6,0 31,3 1,1 0,2 -7,1 31,1 2,1 3,3
apr 6,7 -3,8 0,0 0,3 0,5 0,2 12,9 -7,2 -4,1 4,0 17,0 -11,3 -6,6 2,9
maj -0,7 12,9 0,0 -0,3 -1,2 -0,6 -5,9 13,5 -3,9 0,8 -1,9 12,7 6,4 0,4
jun -7,6 17,0 -0,9 0,6 -2,2 -0,6 -8,8 14,5 -5,6 2,9 -3,2 11,6 4,4 2,6
jul -3,2 20,9 0,2 -0,1 0,3 -3,4 6,4 21,9 -3,3 0,9 9,7 21,1 -10,0 2,5
aug -10,2 18,5 0,1 -0,1 0,5 0,5 -22,8 17,4 -6,1 -1,6 -16,7 19,0 12,0 0,7
sep -65,9 43,3 0,1 -0,4 -0,3 0,9 -57,1 39,4 -5,3 2,1 -51,9 37,3 -8,5 3,4
okt 5,5 38,7 0,0 0,4 0,2 0,4 14,8 33,6 -1,0 4,6 15,7 29,0 -9,5 4,3
nov 10,2 34,9 -0,1 -2,7 1,1 1,5 2,5 33,1 0,5 2,3 2,1 30,9 6,7 3,0
dec 59,4 -43,2 -0,4 5,0 1,8 -4,7 49,6 -43,9 -1,8 9,6 51,4 -53,5 8,4 0,5

1999 jan -59,2 72,8 2,7 0,0 -0,5 -5,6 -58,5 75,1 -13,2 8,2 -45,3 67,0 -3,0 3,2
feb 20,4 0,7 -4,9 0,0 -2,1 -0,7 39,4 -3,2 -0,7 -3,0 40,2 -0,2 -12,0 4,6

Källa: ECB

1) Skillnader kan uppkomma till följd av avrundning.
2) Inflöde (+); utflöde (-).
3) Serie för vilken uppgifter från januari 1999 inte är exakt jämförbara med tidigare iakttagelser. Flöden före januari 1999 inbegriper

uppskattningar.
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Tabell 8.6

Eurosystemets guld - och valutareserver samt relaterade tillgångar 1)2)

(Miljarder euro; behållningar vid periodens slut om ej annat anges)

Valutareservtillgångar och guld

Totalt

1

Monetärt guld2)

2

Milj. uns
finguld

3

Särskilda
dragningsrätter

4

Reservposition
i IMF

5

Utländsk
valuta

6

Övriga
fordringar

7

Relaterade
tillgångar

Fordringar i
utländsk
valuta på

hemmahörande
i euroområdet

8

1999 1 Jan 330,2 99,6 405 5,8 22,7 201,5 0,7 7,4
Jan. 337,4 101,6 405 5,8 22,6 205,9 1,7 7,1
Feb. 340,1 105,6 405 2,6 22,8 208,5 0,7 9,0
mar 348,9 105,3 405 3,4 23,6 214,7 1,8 10,1

Källa: ECB
1) Avvikelser på grund av avrunding kan förekomma.
2) På grund av avvikelser i fråga om täcknng och värdering är siffrorna inte fullt jämförbara med dem i tabell 1.1.
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9 Euroområdets utrikeshandel med varor

Tabell 9
1. Export1)

(Miljarder euro (miljarder ecu t.o.m. 1998);  f.o.b.)

Källor: Eurostat och ECB; nedbrytningen på varuslag är i enlighet med SITC Rev.3.
1) Beroende på skillnader i definitioner, täckning och tidsallokering ör varuhandelsstatistiken inte helt jämförbar med

varuposten i betalningsbalansstatistiken (Tabell 8.2).
2) ECB:s beräkningar baserade på data från Eurostat.

Totalt

1

Livsmedel,
drycker,

och tobak
2

Råvaror

3

Energi

4

Kemiska
produkter

5

Övriga
industrivaror

6

Maskiner,
transport-

utrustning
7

Övrigt

8

1995 622,5 46,8 14,5 11,1 79,5 182,8 271,3 16,4 100,0 100,0 100,0
1996 669,7 48,6 13,7 13,0 85,1 194,3 293,5 21,6 107,6 104,6 102,8
1997 762,4 52,8 16,3 14,4 98,9 216,4 342,6 20,8 122,5 115,9 105,7
1998 790,5 . . . . . . . 127,0 . .

1996 3 kv 162,6 11,9 3,3 3,1 21,7 48,4 69,3 4,9 104,5 102,0 102,5
4 kv 182,2 13,3 3,6 3,5 21,7 52,0 82,0 6,0 117,1 114,8 101,9

1997 1 kv 170,7 12,0 3,8 3,7 22,6 48,9 74,7 5,0 109,7 104,1 105,3
2 kv 191,7 13,4 4,1 3,6 25,1 53,8 86,4 5,3 123,2 117,3 105,1
3 kv 193,4 13,0 4,2 3,4 25,6 55,6 86,5 5,1 124,3 116,5 106,6
4kv 206,6 14,4 4,2 3,7 25,6 58,1 95,1 5,5 132,8 125,6 105,7

1998 1 kv 193,9 13,1 4,1 3,4 26,5 54,3 87,5 5,0 124,6 115,5 107,9
2 kv 203,5 13,9 3,9 3,3 26,9 56,0 94,5 5,0 130,8 122,3 106,9
3 kv 194,5 12,7 3,9 2,9 25,7 54,5 90,0 4,7 125,0 117,1 106,7
4 kv 198,6 . . . . . . . 127,7 . .

1997 nov 66,3 4,7 1,3 1,2 8,2 18,8 30,4 1,7 127,8 121,1 105,6
dec 67,1 4,5 1,3 1,2 8,1 18,1 32,0 1,8 129,4 122,3 105,8

1998 jan 58,4 4,0 1,3 1,2 8,4 16,2 25,8 1,6 112,6 104,6 107,7
feb 63,6 4,3 1,4 1,0 8,6 18,0 28,8 1,6 122,7 113,8 107,8
mar 71,9 4,8 1,5 1,2 9,6 20,2 32,9 1,7 138,5 128,2 108,1
apr 67,9 4,7 1,3 1,1 9,2 18,8 30,9 1,8 130,9 122,3 107,0
maj 65,7 4,5 1,3 1,1 8,7 18,1 30,5 1,6 126,7 118,4 107,0
jun 69,9 4,7 1,3 1,1 9,1 19,1 33,1 1,6 134,8 126,3 106,7
jul 72,7 4,5 1,3 1,1 9,2 20,9 34,0 1,6 140,2 131,1 106,9
aug 56,2 4,0 1,2 0,9 7,7 15,4 25,4 1,5 108,3 102,2 105,9
sep 65,6 4,2 1,3 0,9 8,8 18,2 30,6 1,6 126,5 118,1 107,1
okt 68,3 4,5 1,3 1,0 8,6 19,3 32,2 1,4 131,7 124,6 105,7
nov 66,1 4,5 1,3 0,9 8,0 17,7 31,9 1,8 127,4 121,6 104,7
dec 64,3 . . . . . . . 123,9 . .

1999 jan 54,1 . . . . . . . 104,3 . .

Värde
9

Volym
10

Enhets-
kostn.

11

Varuexportindex
1995 = 100



ECB Månadsrapport • Maj 199932*

2. Import
(Miljarder euro (miljarder ecu t.o.m. 1998);  c.i.f.)

Källor: Eurostat och ECB; nedbrytningen på varuslag är i enlighet med SITC Rev.3.
1) Beroende på skillnader i definitioner, täckning och tidsallokering ör varuhandelsstatistiken inte helt jämförbar med

varuposten i betalningsbalansstatistiken (Tabell 8.2). Skillnaden beror främst på olika redovisning av försäkring och frakt i
importstatistiken.

2) ECB:s beräkningar baserade på data från Eurostat.

1995 562,7 46,0 39,8 62,1 52,1 163,7 177,4 21,6 100,0 100,0 100,0
1996 593,9 46,7 36,5 73,8 53,8 166,1 191,3 25,7 105,5 102,8 102,6
1997 674,0 49,7 41,3 81,2 62,0 188,1 228,7 23,0 119,8 110,3 108,6
1998 707,8 . . . . . . . 125,8 . .

1996 3 kv 140,9 11,2 8,3 17,8 12,7 41,8 43,5 5,7 100,2 98,1 102,1
4 kv 157,9 12,1 9,0 22,2 13,7 41,4 51,3 8,1 112,2 108,8 103,1

1997 1 kv 159,1 11,4 9,7 21,2 14,7 44,6 51,8 5,8 113,1 105,9 106,8
2 kv 168,0 12,6 11,0 18,6 16,0 46,5 57,5 5,7 119,4 111,4 107,2
3 kv 166,6 12,2 10,0 20,0 15,2 48,9 55,6 4,7 118,4 106,9 110,8
4 kv 180,3 13,5 10,6 21,4 16,1 48,2 63,8 6,8 128,2 116,9 109,6

1998 1 kv 180,5 12,6 10,8 17,5 17,6 51,2 64,5 6,2 128,3 119,6 107,3
2 kv 178,7 12,5 11,1 15,9 17,2 50,0 65,8 6,1 127,0 121,4 104,6
3 kv 170,6 12,2 9,6 14,7 16,2 50,1 62,4 5,3 121,3 119,2 101,8
4 kv 178,1 . . . . . . . 126,6 . .

1997 nov 58,0 4,2 3,5 6,8 5,2 15,4 20,8 2,0 123,7 112,4 110,0
dec 58,8 4,4 3,4 7,1 5,1 15,3 21,0 2,5 125,5 116,3 107,9

1998 jan 57,9 4,1 3,5 6,2 5,6 16,4 20,1 2,0 123,5 114,7 107,6
feb 58,2 4,0 3,5 5,7 5,5 16,6 20,7 2,2 124,2 115,1 107,9
mar 64,4 4,6 3,8 5,6 6,5 18,2 23,7 2,0 137,3 128,9 106,5
apr 60,0 4,3 3,7 5,4 5,7 16,6 22,3 2,0 127,9 121,1 105,6
maj 57,1 4,0 3,5 5,5 5,6 15,7 20,9 1,8 121,7 116,0 104,9
jun 61,6 4,2 3,9 4,9 5,9 17,7 22,7 2,3 131,4 127,1 103,4
jul 59,1 4,3 3,6 4,9 5,9 17,7 20,9 1,9 126,1 123,4 102,2
aug 50,0 3,7 2,8 4,7 4,7 14,7 17,9 1,5 106,7 105,3 101,3
sep 61,5 4,2 3,3 5,0 5,7 17,7 23,6 1,9 131,1 128,8 101,8
okt 61,8 4,3 3,3 5,0 5,7 17,1 24,4 2,0 131,8 132,7 99,3
nov 59,0 4,1 3,1 4,4 5,3 15,9 24,1 2,1 125,7 130,5 96,3
dec 57,3 . . . . . . . 122,2 . .

1999 jan 53,5 . . . . . . . 114,2 . .

Totalt

1

Livsmedel,
drycker,

och tobak
2

Råvaror

3

Energi

4

Kemiska
produkter

5

Övriga
industrivaror

6

Maskiner,
transport-

utrustning
7

Övrigt

8
Värde

9
Volym

10

Varuimportindex
1995 = 100

Enhets-
kostn.

11
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3. Handelsbalans
(Miljarder euro (miljarder ecu t.o.m. 1998);  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

Källor: Eurostat och ECB; nedbrytningen på varuslag är i enlighet med SITC Rev.3.
1) Beroende på skillnader i definitioner, täckning och tidsallokering ör varuhandelsstatistiken inte helt jämförbar med

varuposten i betalningsbalansstatistiken (Tabell 8.2). Skillnaden beror främst på olika redovisning av försäkring och frakt i
importstatistiken.

2) ECB:s beräkningar baserade på data från Eurostat.

1995 59,7 0,8 -25,3 -51,0 27,4 19,0 93,9 -5,2
1996 75,8 2,0 -22,7 -60,9 31,3 28,1 102,1 -4,2
1997 88,4 3,2 -25,0 -66,8 37,0 28,3 114,0 -2,2
1998 82,7 . . . . . . .

1996 3 kv 21,7 0,7 -5,0 -14,7 9,0 6,6 25,8 -0,8
4 kv 24,2 1,2 -5,5 -18,7 8,0 10,6 30,7 -2,1

1997 1 kv 11,6 0,6 -5,8 -17,5 7,9 4,3 22,8 -0,8
2 kv 23,7 0,7 -6,9 -15,0 9,1 7,4 28,9 -0,4
3 kv 26,8 0,9 -5,9 -16,6 10,4 6,7 30,9 0,3
4 kv 26,3 1,0 -6,4 -17,7 9,5 9,9 31,3 -1,3

1998 1 kv 13,4 0,5 -6,7 -14,1 9,0 3,1 22,9 -1,2
2 kv 24,8 1,4 -7,2 -12,6 9,7 6,0 28,7 -1,1
3 kv 23,8 0,5 -5,8 -11,7 9,5 4,4 27,6 -0,6
4 kv 20,6 . . . . . . .

1997 nov 8,3 0,4 -2,1 -5,6 3,0 3,4 9,6 -0,3
dec 8,3 0,1 -2,1 -5,8 3,0 2,8 11,0 -0,7

1998 jan 0,5 -0,1 -2,3 -5,0 2,8 -0,2 5,7 -0,4
feb 5,4 0,4 -2,2 -4,7 3,1 1,4 8,1 -0,6
mar 7,5 0,2 -2,3 -4,4 3,1 1,9 9,1 -0,3
apr 7,9 0,4 -2,4 -4,3 3,4 2,2 8,7 -0,1
maj 8,7 0,5 -2,3 -4,5 3,1 2,3 9,6 -0,2
jun 8,3 0,5 -2,6 -3,8 3,2 1,4 10,4 -0,8
jul 13,6 0,2 -2,2 -3,8 3,4 3,3 13,1 -0,2
aug 6,1 0,3 -1,6 -3,8 3,1 0,7 7,6 -0,1
sep 4,1 0,0 -2,0 -4,1 3,1 0,5 7,0 -0,3
okt 6,5 0,2 -2,0 -4,0 2,9 2,2 7,8 -0,6
nov 7,1 0,3 -1,8 -3,5 2,8 1,9 7,8 -0,3
dec 7,0 . . . . . . .

1999 jan 0,6 . . . . . . .

Procentuell förändring från motsvarande period året innan.
Dec 1998 -1,4 - - - - - - -

Upplupet
Jan-Dec 1998 -5,8 - - - - - - -
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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

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

1999 1 kv 1,122 130,7 1,599 0,687 8,97 7,44 3222,7 8,60 1,696

1998 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

mars 1,088 130,2 1,595 0,671 8,94 7,43 322,5 8,51 1,651

apr 1,070 128,2 1,602 0,665 8,91 7,43 325,5 8,32 1,594

% förä. jmf.2) föreg. mån. -1,6 -1,6 0,4 -0,9 -0,3 0 0,9 -2,2 -3,4

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

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

1999 1 kv 1,770 2,087 8,69 1342,6 1,911 36,60 11,18 91,0 90,5

1998 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

mars 1,726 2,045 8043 1336,2 1,881 36,04 10,60 9,5 88,9
apr 1,668 1,972 8,30 1 292,2 1,834 35,22 10,10 88,4 87,7

% förä. jmf.2) föreg. mån. -3,3 -3,6 -1,6 -3,3 -2,5 -2,3 -4,7 -1,2 -1,5
föreg. år -1,4 -1,9
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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 (DG II och Eurostat) (kolumn 2 och 3); Reuters (kolumn 12); nationella data (kolumn 4, 5, 6, 7, 9, 10  (Grekland och 11).

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 72,1 8,27 7,33 . 1,7 3,0 4,4 7,2 -2,0 6,20
1996 2,1 -0,9 67,4 7,19 7,36 . 1,0 3,3 1,4 6,8 7,2 3,98
1997 1,9 0,4 63,6 6,26 7,48 0,6 2,8 3,1 4,6 5,6 4,7 3,73
1998 1,3 0,8 58,1 4,94 7,50 -1,4 2,8 2,9 1,6 5,1 4,6 4,27
1998 1 kv 1,6 - - 5,30 7,53 -1,0 2,1 4,2 6,1 5,5 3,0 3,90

2 kv 1,4 - - 5,12 7,52 -1,8 1,6 1,3 -0,8 5,2 5,1 4,21
3 kv 1,2 - - 4,82 7,50 1,5 3,1 3,7 2,7 5,1 6,6 4,47
4 kv 1,1 - - 4,51 7,44 -4,0 4,4 2,7 -1,3 4,7 3,7 4,51

1999 1 kv 1,4 - - 4,22 7,44 . . . . 4,8 4,5 3,64
1998 okt 1,1 - - 4,67 7,44 - - - 1,6 4,8 4,0 4,85

nov 1,1 - - 4,59 7,44 - - - 0,0 4,7 4,1 4,43
dec 1,1 - - 4,27 7,45 - - - -5,5 4,7 2,9 4,23

1999 jan 1,2 - - 4,03 7,44 - - - . 4,9 3,7 3,87
feb 1,3 - - 4,19 7,44 - - - . 4,8 4,3 3,62
mar 1,7 - - 4,43 7,43 - - - . 4,7 5,5 3,46
apr . - - . 7,43 - - - . . . 3,12

Grekland

1995 - -10,3 110,1 - 303,0 -2,8 11,6 2,1 2,1 7,1 6,4 16,09
1996 7,9 -7,5 112,2 - 305,5 -3,7 10,6 2,4 0,6 7,5 9,8 13,54
1997 5,4 -3,9 109,4 9,92 309,3 -4,0 7,1 3,2 1,0 7,9 14,5 12,48
1998 4,5 -2,4 106,5 8,48 330,7 . . . 3,4 . 4,0 13,53
1998 1 kv 4,2 - - 10,45 319,1 . . . 3,1 8,1 4,6 16,27

2 kv 5,0 - - 7,90 339,9 . . . 6,1 10,3 3,4 12,77
3 kv 4,8 - - 7,83 332,7 . . . 3,7 11,7 2,3 13,18
4 kv 4,0 - - 7,76 331,5 . . . 0,8 . 5,6 11,94

1999 1 kv 3,4 - - 6,08 322,7 . . . . . . 10,56
1998 okt 4,5 - - 8,45 336,5 - - - 0,8 10,4 2,4 12,45

nov 3,9 - - 7,65 329,1 - - - 2,7 . 5,4 11,75
dec 3,7 - - 7,17 328,8 - - - -1,3 . 8,7 11,62

1999 jan 3,5 - - 6,32 323,6 - - - -2,9 . 14,6 11,45
feb 3,5 - - 5,96 322,0 - - - . . . 10,43
mar 3,2 - - 5,97 322,5 - - - . . . 9,84
apr . - - 5,85 325,5 - - - . . . 9,85

Sverige

1995 - -6,9 77,6 10,24 9,33 . . 3,9 10,6 8,8 -1,3 8,83
1996 0,8 -3,5 76,7 8,02 8,51 . . 1,3 1,8 9,6 10,0 6,03
1997 1,8 -0,7 76,7 6,62 8,65 . . 1,8 7,2 9,9 4,2 4,43
1998 1,0 2,0 75,1 4,99 8,92 2,4 . 2,9 4,1 8,3 3,5 4,36
1998 1 kv 1,9 - - 5,51 8,71 3,0 . 2,7 4,5 8,7 2,0 4,70

2 kv 1,4 - - 5,13 8,60 1,1 . 1,8 6,2 8,6 2,6 4,53
3 kv 0,6 - - 4,82 8,95 2,5 . 3,1 4,8 8,1 4,7 4,29
4 kv 0,1 - - 4,50 9,38 2,8 . 3,8 1,2 7,6 4,5 3,94

1999 1 kv 0,2 - - 4,21 8,97 . . . . 7,5 5,4 3,31
1998 okt 0,1 - - 4,72 9,37 - - - 4,0 7,6 5,9 4,27

nov 0,1 - - 4,55 9,31 - - - 1,3 7,7 5,6 3,90
dec 0,0 - - 4,22 9,45 - - - -1,5 7,5 2,1 3,60

1999 jan 0,0 - - 4,02 9,08 - - - -1,1 7,7 4,1 3,42
feb 0,2 - - 4,18 8,91 - - - . 7,3 5,8 3,31
mar 0,5 - - 4,44 8,94 - - - . 7,5 6,3 3,23
apr . - - 4,24 8,91 - - - . . . 2,99

Storbritannien

1995 --5,7 53,0 8,32 0,829 . 1,7 2,8 1,5 8,7 7,2 6,75
1996 2,5 -4,4 53,6 7,94 0,814 0,0 2,0 2,6 0,4 8,2 9,9 6,11
1997 1,8 -1,9 52,1 7,13 0,692 0,9 3,3 3,5 1,0 7,0 11,2 6,92
1998 1,5 0,6 49,4 5,60 0,676 0,2 . 2,1 0,3 6,3 9,6 7,43
1998 1 kv 1,5 - - 6,10 0,660 -0,1 3,1 3,1 0,2 6,4 10,5 7,56

2 kv 1,8 - - 5,89 0,665 -0,8 . 2,3 1,0 6,3 9,9 7,58
3 kv 1,4 - - 5,57 0,676 0,8 . 1,8 0,5 6,3 9,5 7,67
4 kv 1,4 - - 4,82 0,702 1,0 . 1,1 -0,5 6,3 8,6 6,89

1999 1 kv 1,6 - - 4,39 0,687 . . . . 6,3 . 5,60
1998 okt 1,3 - - 4,99 0,705 - - - -0,5 6,2 9,3 7,22

nov 1,4 - - 4,93 0,701 - - - -0,1 6,2 8,4 6,97
dec 1,5 - - 4,54 0,702 - - - -1,0 6,4 8,2 6,47

1999 jan 1,6 - - 4,20 0,703 - - - -0,9 6,3 7,6 5,90
feb 1,5 - - 4,37 0,689 - - - -1,4 . 7,4 5,53
mar 1,7 - - 4,60 0,671 - - - . . . 5,40
apr . - - 4,54 0,665 - - - . . . 5,32

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

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

5) Industrin, korrigerat för antalet arbetsdagar.

6) Genomsnitt av värden vid månadens slut;
M3; M4 för Storbritannien.
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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 -2,2 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 4,2 4,5 7,4 5,00 5,33 1,121 1,4 55,4
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 - 56,2
3 kv 1,6 1,4 3,5 3,2 4,5 7,3 5,20 5,27 1,118 - 55,4
4 kv 1,5 -0,8 4,3 2,5 4,4 8,4 5,00 4,72 1,177 - 55,4

1999 1 kv 1,7 . 4,0 2,2 4,3 8,5 4,99 5,00 1,122 - .
1998 okt 1,5 - - 3,0 4,5 8,2 5,12 4,58 1,194 - -

nov 1,5 - - 2,3 4,4 8,4 5,12 4,89 1,164 - -
dec 1,6 - - 2,2 4,3 8,7 5,00 4,69 1,172 - -

1999 jan 1,7 - - 2,0 4,3 8,7 4,99 4,78 1,161 - -
feb 1,6 - - 2,5 4,4 8,5 5,00 4,99 1,121 - -
mar 1,7 - - 2,2 4,2 8,1 4,99 5,23 1,088 - -
apr . - - . . . 4,97 5,18 1,070 - -

Japan

1995 -0,1 -2,5 1,5 3,4 3,2 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 . -2,8 -7,1 4,1 4,0 0,18 1,30 146,4 -5,9 .
1998 1 kv 2,0 3,7 -3,5 -4,2 3,7 4,7 0,50 1,65 139,2 - -

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

1999 1 kv -0,1 . . -4,4 . 3,6 0,31 1,96 130,7 - -
1998 okt 0,2 . - -7,8 4,3 3,9 0,68 0,82 144,2 - -

nov 0,8 . - -5,9 4,4 4,3 0,68 0,89 140,1 - -
dec 0,6 . - -6,7 4,4 3,9 0,18 1,39 137,4 - -

1999 jan 0,2 . - -8,3 4,4 3,6 0,35 2,07 131,3 - -
feb -0,1 . - -4,1 4,6 3,4 0,38 2,09 130,8 - -
mar -0,4 . - -1,2 . 3,7 0,20 1,72 130,2 - -
apr . . - . . . 0,18 1,55 128,2 - -

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  och
data till diagrammet över euroområdet); Reuters (kolumn 7 och 8( fr.o.m. januari 1999)); kommissionen DG II (kolumn10).

1) Tillverkningsindustrin.
2) Periodgenomsnitt, M2 samt bankcertifikat för Japan
3) För mer information, se tabell 2.6 och tabell 2.7.

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 2,4 12,2 6,7 13,5 4,9
1996 16,6 17,8 -1,6 7,9 7,5 5,2 8,2 4,8 1,4 12,4 5,4 13,5 5,0
1997 17,3 18,4 -1,7 8,3 7,4 3,7 8,2 4,2 1,8 12,3 4,8 12,8 4,7
1998 17,4 18,9 -2,5 8,3 7,7 4,0 8,2 4,3 0,9 12,7 5,3 11,5 6,0

1997 1 kv 17,0 18,1 -1,6 8,1 7,3 6,1 8,1 5,9 1,3 12,4 2,9 12,9 4,5
2 kv 17,6 18,5 -1,5 8,7 7,5 2,4 8,3 2,9 1,4 12,2 5,8 13,3 4,6
3 kv 17,5 18,4 -1,7 8,2 7,7 3,2 8,4 4,3 2,0 12,3 5,4 12,9 5,5
4 kv 17,3 18,5 -2,0 8,1 7,3 3,0 8,1 3,9 2,4 12,2 5,2 12,3 4,1

1998 1 kv 17,7 19,1 -2,1 8,7 7,7 5,9 8,2 7,2 2,2 12,5 4,0 11,6 5,6
2 kv 17,2 18,7 -2,5 8,1 7,8 1,8 8,1 2,6 2,7 12,7 7,8 11,5 6,1
3 kv 17,3 18,8 -2,7 8,2 7,6 3,8 8,1 3,7 0,8 12,7 3,9 11,2 5,3
4 kv 17,3 18,9 -2,7 8,3 7,8 4,4 8,2 3,9 -1,8 13,1 5,7 11,5 7,0

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
1998 . . . . . 4,4 -5,7 -1,3 . 5,3 . -0,3

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 . . . 4,1 . -1,9 0,5 . -2,2 . 0,5
4 kv . . . . . 12,7 . -6,7 -4,8 . 15,4 . 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 statistik.1)

Denna statistik inriktas på euroområdet som
helhet. Mer detaljerade uppgifter och längre tids-
serier, med ytterligare förklaringar, finns tillgäng-
liga på ECB:s hemsida (http://www.ecb. int), och
nya och tillkommande uppgifter kommer att åter-
ges i ECB:s månadsrapport när de blir tillgäng-
liga.

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 växel-
kurser mot ecun av marknadsutvecklingen för
valutorna i de medlemsländer som inte infört
euron. För att undgå denna effekt i den mone-
tära statistiken uttrycks uppgifterna före 1999 i
Tabell 2.1-2.5 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. konsolide-
ring mellan länder) har skett i förekommande fall.

Stoppdatum för den statistik som medtas i
månadsrapporterna är normalt dagen för måna-
dens första möte med ECB-rådet. För denna rap-
port är detta den 6 maj 1999. De senaste upp-
gifterna är ofta preliminära 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
institut (MFI), inkl. Eurosystemet, visas i Tabell 2.1-
2.3. I Tabell 2.3 anges konsoliderade uppgifter;
balanser mellan monetära finansiella institut i
euroområdet ingår inte, men skillnader mellan
summan av registrerade sådana fordringar och
skulder framgår av kolumn 13. I Tabell 2.4
återges de penningmängdsmått som kan
härledas ur den konsoliderade balansräk-
ningen för MFI inklusive vissa av statens
(monetära) skulder. I tabell 2.5 redovisas en
sektorfördelad kvartalsvis långtidsanalys av
lån från MFI ti l l hemmahörande i
euroområdet. Mer detaljerade kvartals-
uppgifter kommer att föreligga inom kort. En
fullständig förteckning över MFI publiceras
på ECB:s hemsida. Detaljer i definitionen 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) förkla-
rar den praxis som NCB rekommenderar.
Sedan 1 januari 1999 insamlas och samman-
ställs de statistiska uppgifterna med stöd av
ECB-förordningen angående MFI-sektorns
konsoliderade balansräkning (ECB/1998/16).

Statistik för räntor på penningmarknaden och
för långfristiga statsobligationer samt för
aktiemarknadsindexar (Tabell 2.6-2.8) fram-
ställs av ECB ur uppgifter från nyhetsbyråer.
Detaljer beträffande statistik över bankernas
räntesatser (Tabell 2.9) ges i fotnoten nederst
på den sidan.

Statistik för värdepappersemissioner och inlö-
sen av värdepapper (Tabell 3) förväntas bli till-
gänglig senare under 1999.

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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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-
heter. Uppgifter för euroområdet tas fram ge-
nom att aggregera uppgifter för enskilda länder.
Uppgifterna är så långt möjligt harmoniserade
och jämförbara. Tillgången på jämförbara uppgif-
ter är i allmänhet bättre för senare än för tidi-
gare perioder. Säsongrensade uppgifter produ-
ceras 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 rådsförordningen (EG) Nr. 1165/98 den 19
maj 1998 om kortsiktig statistik kommer att
bredda tillgången på uppgifter för euroområdet
och inkludera snabbstatistik om detaljhandels-
omsättningen 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 (ENS 95) un-
der 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 för hela ekonomin är beräk-
nade från nationella källor med samma definitio-
ner. Uppgifter om sysselsättning inom
tillverkningsindustrin är harmoniserad och
rapporterad under rådsförordningen om kort-
siktig statistik. (Tabell 5.2).

Uppgifter om hushållens och företagens förvänt-
ningar (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 finansräkenskaper
för euroområdet på basis av finansiell statistik,
betalningsbalansstatistik, kapitalmarknadsstatistik,
statistik för MFI och offentliga sektorns finanser
och genom att också utnyttja national-
räkenskaperna enligt ENS 95. I Tabell 6 visas agg-
regerade 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

Den finansiella ställningen för den offentliga sek-
torn i euroområdet redovisas i Tabell 7 på basis
av den offentliga sektorns intäkter, utgifter, spa-
rande, underskott och skuld anges i procent av
BNP. Dessa data har ECB sammanställt genom
att summera harmoniserade data som inrappor-
terats av de nationella centralbankerna.

Därtill redovisas uppgifter om den offentliga sek-
torns underskott och skuld för enskilda länder i
euroområdet på grund av deras betydelse inom
ramen för stabilitets- och tillväxtpakten. Dessa
data lämnas av kommissionen.

Euroområdets betalningsbalans,
Eurosystemets valutareservposition,
utrikeshandel med varor samt
växelkurser

Betalningsbalansstatistik för euroområdet
publicerades av ECB den 30 april 1999 och
återges i denna utgåva av ECB:s månadsrapport
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(tabellerna 8.1 till 8.5). De begrepp och defini-
tioner som använts i statistiken över betalnings-
balansen och den finansiella nettoställningen gen-
temot utlandet (för vilken statistik avseende ute-
stående fordringar och skulder i slutet av 1998
kommer att publiceras i höst) är förenliga med
anvisningarna i femte utgåvan av IMF:s
betalningsbalanshandbok (oktober 1993) och
med ECB:s riktlinje av den 1 december 1998
(ECB/1998/17) om Europeiska centralbankens
behov av statistisk rapportering samt med
Eurostats dokumentation. Den gemensamma me-
todologi som ECB och Europeiska kommissio-
nen kommit överens om och metoden att agg-
regera de enskilda medlemsstaternas transaktio-
ner finns förklarade i Box 2 sid 26  i denna ut-
gåva av månadsrapporten och på ECB:s hemsida.
Tabell 8.3 om inkomster finns inte med i denna
utgåva; den kommer att publiceras i augusti-
numret då detaljerade kvartalsdata kommer att
finnas tillgängliga.

Euroområdets betalningsbalans ställs sam-
man av ECB. Fram till december 1998 är
uppgifterna uttryckta i ecu.

I tabell 8.6 redovisas de utestående belop-
pen för Eurosystemets valutareserver och lik-
nande tillgångar från och med 1999. Motsva-
rande nettoflöden visas i tabell 8.1. Dessa
uppgifter är inte jämförbara med data i tabell
8.1 över nettoflödena fram till december
1998. De senare har sammanställts genom
aggregering av statistik enligt nationella de-
finitioner och inkluderar instrument som
emitterats av andra hemmahörande i
euroområdet.

Tabell 9 innehåller statistik över euro-områdets
utrikeshandel med varor samt värde-, volym- och
enhetsvärdeindex för total export och import.
Värde- och volymindexen har beräknats av ECB
med utgångspunkt från det enhetsvärdeindex
som tillhandahålls av Eurostat. Beroende på skill-
nader i definitioner, klassificering, täckning och
tid för insamling är uppgifterna om utrikeshan-

deln inte fullt jämförbara med uppgifterna om
varuposten i betalningsbalansstatistiken.(Tabell
8.1 och 8.2)

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

Detaljerad information om metodologi när det
gäller statistik för euroområdets betalnings-
balans, utrikeshandel med varor samt växel-kur-
ser finns tillgänglig på ECB:s hemsida.

Övrig statistik

Statistik för övriga EU-länder (Tabell 11) re-
dovisas enligt samma principer som den för
euroområdet. Uppgifter för Förenta staterna
och Japan (Tabell/Diagram 12.1-12.2) häm-
tas från nationella källor. För sparande, in-
vesteringar och finansiering (Tabell/Diagram
12.2) 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.

Förklaring till tabellerna

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

(p) preliminär
s.r. säsongrensat
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Kalendarium för penningpolitiska
åtgärder inom Eurosystemet

7 januari 1999

ECB-rådet beslutar att samma vilkor skall gälla
för de två huvudsakliga refinansieringstransak-
tioner som skall tillkännages den 11 januari 1999
respektive den 18 januari 1999 som för den för-
sta transaktionen av detta slag, som den 7 ja-
nuari 1999, dvs. de blir fastränteanbud som ge-
nomförs till en ränta på 3%. Rådet bekräftar sin
avsikt att bibehålla den huvudsakliga refinansi-
eringsräntan på denna nivå under den tid som
kan överblickas.

12 januari 1999

Efter ECB-rådets beslut den 22 december
1998 meddelar ECB att Euro-systemets för-
sta längre refinansieringsoperationer ska
genomföras i form av anbud till rörlig ränta
med användande av metoden med tilldelning
till enhetlig ränta. För att fasa in den likviditet
som ska tillföras genom de längre refinansi-
eringoperationerna genomförs den första trans-
aktionen genom tre parallella anbud med tre olika
förfallodagar, nämligen den 25 februari, den 25
mars och den 29 april. ECB meddelar också att
avsikten är att tilldela ett belopp på 15 miljarder
euro vid var och en av dessa parallella auktioner.
Avsikten är vidare att i de följande längre
refinansieringsoperationerna under de tre för-
sta månaderna 1999 tilldela ett oförändrat be-
lopp på 15 miljarder euro per transaktion.

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 effekt från den 22 januari 1999.
Vidare beslutar ECB-rådet att för de två hu-
vudsakliga refinansieringstransaktioner som skall
träda i kraft den 27 januari respektive den 3 fe-
bruari tillämpa samma villkor som gällde för de
tre första transaktionerna av detta slag, vilka av-
vecklades tidigare under januari. De blir alltså
fastränteanbud som genomförs till en ränta på

3,0 %.

4 februari 1999

ECB-rådet beslutar att för de två huvudsakliga
refinasieringstransaktioner som skall träda i kraft
den 10 och 17 februari tillämpa samma villkor
som gällde för de första transaktionerna av detta
slag tidigare under året. De blir alltså fastränte-
anbud 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 %.

18 februari 1999

ECB-rådet beslutar att för de huvudsakliga
refinansieringstransaktioner som skall träda
i kraft den 24 februari och 3 mars 1999 til-
lämpa 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%. Rän-
tan 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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18 mars 1999

ECB-rådet beslutar att för de huvudsakliga
refinansieringstransaktioner som skall träda i
kraft den 24 och 31 mars och den 7 april 1999
tillämpa samma villkor som för de föregående
transaktionerna av detta slag tidigare under året,
dvs. de blir fastränteanbud som genomförs till
en ränta på 3,0%. Räntan på utlåningsfaciliteten
skall dessutom fortsätta att vara 4,5% och rän-
tan på inlåningsfaciliteten 2,0%.

8 april 1999

ECB-rådet beslutar att sänka räntan på den
huvudsakliga refinansieringsfaciliteten med
0,5 procentenhet till 2,5%, med verkan från
och med den transaktion som skall träda i
kraft den 14 april 1999. Rådet beslutar dess-
utom att sänka räntan på utlåningsfaciliteten
med 1 procentenhet till 3,5% och räntan på
inlåningsfaciliteten med 0,5 procentenhet till
1,5%, båda sänkningarna med verkan från
den 9 april 1999.

22 april 1999

ECB-rådet beslutar att räntorna på de huvud-
sakliga refinansieringsoperationerna samt på
utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten ska
förbli oförändrade på 2,5 %, 3,5 % respektive 1,5
%. Vidare meddelar ECB-rådet beträffande de
längre refinansieringsoperationer som ska ge-
nomföras under de följande sex månaderna att
avsikten är att fortsätta tilldela ett belopp på 15
miljarder euro per operation.

6 maj 1999

ECB-rådet beslutar att räntorna på de
huvudskliga refinansieringsoperationerna samt på
utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten ska
förbli oförändrade på respektive 2,5 %, 3,5 % och
1,5 %.
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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 fullständig förteckning över dokument som utgivits av Europeiska monetära institu-
tet (EMI) hänvisas till vår hemsida (http://www.ecb.int).

Årsrapport
”Årsrapport 1998”. April 1999.

Månadsrapporten

Artiklar publicerade fr.o.m. januari 1999:

”Euroområdet vid starten av etapp tre”, januari 1999.

”Eurosystemets stabilitetsinriktade penningpolitiska strategi”, januari 1999.

”Penningmängdsmått och deras roll i Eurosystemets penningpolitiska strategi”, februari 1999.

”Kortsiktiga indikatorer och deras roll i analysen av prisutvecklngen i euroområdet”, april 1999.

”Banksektorn i euroområdet, strukturella drag och trender”, april 1999.

”Eurosystemets styrsystem – en beskrivning och första analys”, maj 1999.

”Tillämpningen av stabilitets- och tillväxtpakten”,  maj 1999.

Övriga publiktioner

TARGET-broschyren, juli 1998.

”Servicenivån i TARGET”, juli 1998.

”Rapport om elektroniska pengar”, september 1998.

”Bedömning av system inom EU för avveckling av värdepapperstransaktioner i förhållande til
normerna för användningen därav i ECBS kredittransaktioner”, september 1998.

”Guide för sammanställning av monetär och finansiell statistik”, september 1998.
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