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Sedan ECB:s månadsrapport kom ut i juni 1999
har nya data kommit som tyder på en stabilisering
av den totala produktionstillväxten i början av
året och en ekonomisk återhämtning under andra
halvåret 1999 och in på år 2000. Som reaktion
på dessa nya uppgifter verkar aktörerna på
finansmarknaderna ha börjat vänta sig snabbare
ekonomisk tillväxt i euroområdet. Såväl dessa data
som utvecklingen av penningmängden och
kreditgivningen tyder på att nedåtrisken för den
framtida prisstabiliteten har minskat ytterligare i
jämförelse med förra månaden. Således pekar alla
tecken på att prisutvecklingen både på kort och
medellång sikt fortsätter att överensstämma med
Eurosystemets definition av prisstabilitet, dvs. att
ökningen av det harmoniserade konsument-
prisindexet (HIKP) i euroområdet förblir under
2%. Mot bakgrund av detta och i överens-
stämmelse med Eurosystemets penningpolitiska
strategi beslutade ECB-rådet vid mötena den 17
juni och den 1 juli 1999 att hålla räntorna på
Eurosystemets penningpolitiska instrument
oförändrade. Räntan på de huvudsakliga
refinansieringstransaktionerna behölls på 2,5%,
medan räntorna på utlåningsfaciliteten och
inlåningsfaciliteten hölls kvar på 3,5% respektive
1,5%.

Beträffande penningmängdsutvecklingen steg det
glidande tremånaders medeltalet för M3-tillväxten
för perioden mars till maj 1999 till 5,2% från 5,1%
under perioden februari till april 1999. Därmed
är M3-tillväxten fortfarande högre än det
referensvärde 4,5% som fastställts av ECB-rådet.
Den årliga til lväxttakten av det breda
penningmängdsmåttet M3 ökade till 5,3% i maj,
vilket var 0,3 procentenheter högre än i april.
Ökningen i M3-tillväxten drevs huvudsakligen
fram av en större efterfrågan av dagslån.

Kreditgivningen till hemmahörande i euroområdet
fortsatte att öka stadigt och den årliga
tillväxttakten steg från 7,3% i april till 7,9% i maj.
Den ökade tillväxttakten hade en bred bas, då
den var märkbar såväl när det gäller utlåning som
värdepapper och omfattade kreditgivning till både

privat och offentlig sektor. Ökningen av utlåning
till hushåll och företag på ungefär 10% tyder på
att konsumenter och investerare drar fördel av
den låga räntenivån i euroområdet. Tillsammans
med tillväxtmönstret för M3 visar den här
situationen att den privata sektorn inte har några
problem med begränsad likviditet för att
finansiera sina utgifter. Situationen kan inte anses
ge signaler om inflationstryck i det aktuella läget,
men en omprövning kan vara påkallad när väl
den ekonomiska tillväxttakten i euroområdet ökar.

När det gäller indikatorerna för utvecklingen på
finansmarknaderna påverkades de långa räntorna
på lån och värdepapper i euro av den påtagliga
höjningen av obligationsräntorna i USA under
de senaste månaderna. Under andra hälften av
juni spelade troligen faktorer inom euroområdet
en större roll för utvecklingen på obligations-
marknaderna där än under tidigare månader.
Framför allt verkade marknadsaktörerna vänta sig
en återhämtning av den ekonomiska tillväxttakten
i euroområdet senare under 1999 åtföljd av en
måttlig inflationsökning från de senaste
månadernas låga nivåer.

Eurons växelkurs följde inte någon tydlig trend
under juni månad. Viss osäkerhet rådde om
utvecklingen av det amerikanska centralbanks-
systemets penningpolitik, innan beslutet om att
höja dess styrränta med 25 punkter fattades den
30 juni, vilket bidrog till fluktuationer i eurons
växelkurs gentemot dollarn under juni månad.
Den totala genomsnittliga deprecieringen av den
nominella effektiva växelkursen under andra
kvartalet i år var ca 3½% jämfört med första
kvartalet. Dock förväntas genomslaget via
nettoefterfrågan från omvärlden och
importpriserna på inflationen i konsumentledet i
euroområdet bli måttligt, eftersom handeln med
omvärlden har begränsad betydelse i euro-
områdets ekonomi.  Dessutom skulle dessa
effekter motverkas om eurons växelkurs gynnas
av starkare förväntningar om mer varaktig tillväxt
vid bevarad prisstabilitet i euroområdet.

Ledare
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Utsikterna för situationen utanför euroområdet
har ljusnat ytterligare under juni månad och
underbygger prognoserna om en varaktig
återhämtning i världsekonomin. Medan all
til lgänglig information tyder på att den
ekonomiska tillväxten i USA förblir stabil, fortgick
processen mot en återhämtning av den
ekonomiska aktiviteten och förtroendet i Östasien
och, om än mindre uttalat, i Latinamerika. De
ekonomiska utsikterna i Japan är dock fortfarande
osäkra, då positiva uppgifter om real BNP-tillväxt
under första kvartalet 1999 stod i motsats till
mindre positiva data avseende andra indikatorer.

Beträffande den ekonomiska aktiviteten i
euroområdet har Eurostat publicerat de första
beräkningarna av real BNP-tillväxt under första
kvartalet 1999 och reviderad statistik för 1998.
Dessa data bör tolkas med försiktighet, eftersom
de sammanlagda uppgifterna för euroområdet
bygger på data enligt den nya metoden för det
europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS 95)
för vissa länder, medan data för andra länder
fortfarande baseras på det gamla systemet och
uppskattningar har använts i vissa fall. Dock kan
två övergripande slutsatser dras med hjälp av
dessa data. För det första visade tidigare BNP-
data en relativt kraftig dämpning under det sista
kvartalet 1998, men reviderade data tyder på ett
mönster där dämpningen av den reala BNP-
tillväxten fördelades jämnare över 1998. För det
andra upphörde försvagningen av
produktionstillväxten under det första kvartalet
1999. Data för industriproduktionen för april
1999 bekräftar den här bilden. Även om det inte
finns några tydliga tecken på återhämtning i
industrisektorn verkar det som om
industriproduktionen (med undantag för bygg-
och anläggningssektorn) stabiliserades under de
första månaderna i år. Positiva indikationer för
den ekonomiska aktiviteten i euroområdet ges
också i de företags- och konsumentenkäter som
nyligen har gjorts i ett flertal länder i euroområdet.
Arbetslösheten i euroområdet sjönk endast
obetydligt under årets första månader. Detta
överensstämmer i stort sett med de senaste

prognoserna från internationella organisationer
(som diskuterades i årets juniupplaga av ECB:s
månadsrapport) i vilka en återhämtning senare
under året förutses. Riskerna i de här ekonomiska
utsikterna förefaller ha blivit mer balanserade,
eftersom ytterligare tryck nedåt på den
ekonomiska aktiviteten nu verkar mindre troligt
än de föregående månaderna.

Den årliga ökningstakten i HIKP i euroområdet
minskade till 1,0% i maj, från 1,1% i april 1999,
trots att oljepriserna har stigit märkbart sedan
mars 1999. I maj uppvägdes mer än väl ökningen
av energipriskomponenten i HIKP av att
prisökningarna dämpades avseende de flesta
andra HIKP-komponenter, särskilt livsmedel och
tjänster. De senaste månaderna har priserna på
tjänster sjunkit. Det verkar som om dessa har
påverkats av ökad konkurrens, framför allt i
telekommunikationssektorn. Dessutom bidrog
förändrade indirekta skatter till lägre prisökningar
mätt på tolvmånadersbasis. Som en följd av detta
sjönk ökningstakten i HIKP, säsongssvängningarna
i livsmedelspriser och energipriserna borträknade,
från 1,0% till 0,9% i maj.

I beaktande av samtlig information om den
senaste utvecklingen av penningmängden,
utvecklingen på de finansiella marknaderna och i
ekonomin i övrigt är utsikterna för bibehållen
prisstabilitet fortsatt goda. Mot bakgrund av
utvecklingen av penningmängd och kreditgivning
och de senaste indikationerna om att den
ekonomiska avmattningen upphörde i början av
1999 verkar nedåtrisken för prisstabiliteten ha
minskat. På kort sikt verkar fortfarande ett måttligt
tryck uppåt på HIKP-ökningen vara den troligaste
utvecklingen, eftersom effekterna av de senaste
oljeprisökningarna och eurons försvagade
växelkurs ännu inte fullt ut har gett utslag på
priserna. Emellertid kan trycket uppåt dämpas
av ökad konkurrens på varu- och tjänste-
marknaderna i euroområdet, vilket kan fortsätta
att hålla tillbaka prisökningarna ännu en tid. Icke
desto mindre måste eventuellt pristryck uppåt
bevakas noggrant på längre sikt.
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Det här numret av månadsrapporten innehåller
en artikel med titeln “Den långsiktiga utvecklingen
och konjunkturvariationerna i ekonomiska
indikatorer i länderna i euroområdet”, där
skillnader och likheter i den ekonomiska
utvecklingen före övergången till etapp tre av

den ekonomiska och monetära unionen i de
länder som för närvarande utgör euroområdet
analyseras. En andra artikel ger en översikt över
de institutioner som ingår i Europeiska
centralbankssystemet.
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Den ekonomiska utvecklingen i
euroområdet

I Den monetära och finansiella utvecklingen

ECB-rådets penningpolitiska beslut

Vid sina möten den 17 juni och 1 juli 1999
granskade ECB-rådet utsikterna för pris-
utvecklingen i euroområdet. Som anges i ledaren
i detta nummer av ECB:s månadsrapport
bedömdes utsikterna för inflationen ha fortsatt
att ligga i linje med Eurosystemets övergripande
mål, dvs. att upprätthålla prisstabilitet. ECB-rådet
såg därför ingen anledning att ändra ECB:s
gällande räntor. Räntan på Eurosystemets
huvudsakliga refinansieringstransaktioner
bibehölls följaktligen på 2,5% och räntorna på
utlånings- och inlåningsfaciliteterna låg kvar på
3,5% respektive 1,5% (se Diagram 1).

Ökning av tillväxten i M3 i maj

Den årliga tillväxten i M3 steg till 5,3% i maj, från
5,0% i april 1999. (Den sistnämnda siffran har
reviderats uppåt från 4,9%). Tremånaders-
genomsnittet av ökningstakten i M3 över 12

månader för perioden mars-maj 1999 ökade
något till 5,2%, från 5,1% under perioden februari-
april 1999. (Den sistnämnda siffran har reviderats
uppåt från 5,0%). Tillväxten i M3 låg alltså
fortfarande över det referensvärde på 4,5% som
fastställts av ECB-rådet (se Diagram 2).

I slutet av juni 1999 publicerade ECB för första
gången säsongrensade uppgifter om de månatliga
förändringarna i M3 och dess huvudkomponenter,
nämligen summan av sedlar och mynt i omlopp
samt avistainlåning (som motsvarar det snäva
penningmängdsmåttet M1), summan av annan
kortfristig inlåning (dvs. skillnaden mellan
penningmängdsmåtten M2 och M1) samt av
summan av mängden omsättningsbara instrument
som ingår i M3 (dvs. skillnaden mellan
penningmängdsmåtten M3 och M2). De relevanta
siffrorna redovisas i Tabell 2.4 i statistikbilagan i
denna månadsrapport.

 Diagram 1
ECB:s räntor och
penningmarknadsräntorna

(Procentuell årsräntesats dagliga uppgifter)

Källa: ECB.

 Diagram 2

Penningmängdsmått i euroområdet
(Årlig procentuell förändring)

Källa: ECB.
1) Tremånaders glidande medeltal.
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Enligt icke säsongrensade uppgifter ökade M3 med
36 miljarder euro i maj 1999. Ungefär en
tredjedel av denna förändring var en följd av
säsongeffekter. Uttryckt i säsongrensade siffror
ökade M3 med 25 miljarder euro (eller omkring
0,5%) jämfört med föregående månad (se Tabell
1). Denna ökning i M3 avspeglade en betydande
ökning av komponenterna i M1 (16 miljarder
euro) samt mindre ökningar när det gäller annan
kortfristig inlåning (4 miljarder euro) och i
omsättningsbara instrument (5 miljarder euro).

Uppgången när det gäller den årliga tillväxttakten
i M3 berodde främst på den ökade avista-
inlåningen, men avspeglade även utvecklingen av
andelar i penningmarknadsfonder och penning-
marknadspapper samt skuldförbindelser som
utgivits med en löptid på upp till två år. Den årliga
ökningstakten för avistainlåningen – som svarar
för omkring en tredjedel av M3 – steg till 14,2%
från 13,5% i april. Samtidigt sjönk den årliga
ökningstakten för sedlar och mynt i omlopp till
1,6% i maj (från 1,9% i april). Till följd av den
högre tillväxttakten för avistainlåningen ökade
emellertid tillväxttakten över 12 månader i det
snäva penningmängdsmåttet M1 till 11,7% i maj,
från de 11,2% som noterades föregående månad.

Annan kortfristig inlåning än avistainlåning utgör
nästan hälften av M3. Sammantaget minskade den
årliga tillväxten för sådan inlåning till 1,7% i maj,
från 2,1% i april, vilket innebar att den dämpade
trenden under de senaste två åren fortsatte. Den
måttliga minskningen i maj var koncentrerad till

inlåning med en avtalad löptid på upp till ett år.
Liksom i april kan den minskade efterfrågan på
dessa finansiella instrument ha berott på en
förskjutning mot avistainlåning i investerarnas
portföljer till följd av den krympande skillnaden
mellan affärsbankernas räntor på dessa två typer
av inlåning.

Sådana förskjutningseffekter kunde däremot inte
noteras i fråga om inlåning med en uppsägningstid
på upp till tre månader, som fortsatte att öka i
stadig takt med 5,7% i maj. Detta kan bero på att
detta finansiella instrument har större likheter
med avistainlåning än med annan kortfristig
inlåning. Den har dessutom gynnats av minskade
alternativkostnader under de senaste månaderna,
eftersom sänkningen av affärsbankernas räntor
på inlåning med en uppsägningstid på upp till tre
månader var betydligt mindre än sänkningen av
räntorna på inlåning med en avtalad löptid på
upp till två år. Till följd av den tidigare nämnda
varierande utvecklingen för sedlar och mynt i
omlopp, avistainlåning och annan kortfristig
inlåning låg den årliga ökningstakten för
penningmängdsmåttet M2 kvar på en stabil nivå
på 6,1%.

För omsättningsbara värdepapper som ingår i M3
bröts den negativa trenden i maj. Över en 12-
månadersperiod ökade volymen av dessa
finansiella instrument då med 0,4%, efter att ha
minskat med 1,1% föregående månad. Denna
återhämtning berodde på en mer positiv ut-
veckling både av andelar i penningmarknadsfonder

Tabell 1

Sammansättningen av M3
(Säsongsjusterade månatliga förändringar)

            

        

Källa: ECB
Anm: På grund av avrundningar kan förändringarna i M3s komponenter (miljarder euro) avvika från totalen för M3.
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och penningmarknadspapper (14,7% jämfört med
12,6% i april) samt av skuldpapper som utgivits
med en löptid på upp till två år (som steg till -
15,9% från -20,5% föregående månad).

Återköpsavtalen minskade däremot i en årstakt
på 14,6% i maj, vilket kan jämföras med en årlig
minskning på 14,3% i april.

Valutasammansättningen för vissa tillgångar och skulder som innehas av
MFI-sektorn i euroområdet

Eurosystemet samlar kvartalsvis in detaljerade uppgifter om valutasammansättningen för vissa tillgångar och

skulder som innehas av monetära finansinstitut (MFI) i euroområdet. De första uppgifterna har nyligen blivit

tillgängliga avseende december 1998 och mars 1999. De redovisas i Tabell 2.6 i statistikbilagan i denna månads-

rapport.

Uppgifterna visar att posterna i MFI-sektorns ställning gentemot hemmahörande i euroområdet som inte är MFI

(se punkt 1(a) i tabellen nedan) nästan uteslutande är uttryckta i euro (inklusive de nationella valutaenheter som

ingår i euron). För inlåningen från hemmahörande i euroområdet som inte är MFI uppgick andelen uttryckt i euro

till 97,0%. Euron svarade för liknande procentandelar när det gäller MFI-sektorns lån till hemmahörande i

euroområdet som inte är MFI och innehav av andra värdepapper än aktier. När det gäller andra valutor var 1,8%

av inlåningen, 1,6% av utlåningen och 1,3% av MFI-sektorns innehav av andra värdepapper än aktier uttryckta i

dollar. Balanserna i andra valutor uppgick till mindre än 1%.

När det gäller MFI-sektorns tillgångar och skulder gentemot hemmahörande i euroområdet som inte är banker

(se punkt 2(a) tabellen nedan), har utländska valutor större betydelse, särskilt den amerikanska dollarn. I mars

1999 svarade euron för 42,0% av inlåningen från hemmahörande i euroområdet som inte är banker, medan

dollarns andel var 35,7%. Ca 9% av inlåningen från hemmahörande utanför euroområdet var uttryckt i EU-valutor

som inte ingår i euroområdet. Andelen för den japanska yenen var 6,9%. Av lån som givits till hemmahörande

utanför euroområdet som inte är banker var 48,9% uttryckta i dollar, medan euron svarade för 35,9%. Andelen lån

till hemmahörande utanför euroområdet som var uttryckta i EU-valutor som inte ingår i euroområdet var 7,9%.

Motsvarande siffra för schweizerfrancen var 3,8%, vilket var ungefär dubbelt så mycket som för den japanska

yenen. I mars 1999, slutligen, svarade dollarn för 63,3% av MFI-sektorns innehav av värdepapper utgivna av

hemmahörande utanför euroområdet som inte är banker, medan bara 13,0% var uttryckta i euro. EU-valutor som

inte ingår i euroområdet svarade för 8,5% av dessa värdepapper, medan andelen värdepapper uttryckta i yen var

7,7%.

En liknande situation kan noteras när det gäller euroområdets MFI i förhållande till varandra (se punkt 1(b) i

tabellen nedan) och gentemot banker utanför euroområdet (se punkt 2(b) i tabellen). Euron svarar för en mycket

stor andel av balanserna mellan MFI i euroområdet, medan även andra valutor spelar en viktig roll gentemot

banker utanför euroområdet.

Beträffande utestående skuldförbindelser och penningmarknadspapper utgivna av MFI i euroområdet finns inga

uppgifter tillgängliga om fördelningen mellan de belopp som innehas av hemmahörande inom respektive utanför

euroområdet (se punkt 3 i tabellen nedan). Eurons andel när det gäller dessa finansiella instrument var 90,8%,

medan dollarns andel var 5,0% och andelarna för den japanska yenen och schweizerfrancen uppgick båda till

1,2%.

Tabell 2.6 i statistikbilagan i denna månadsrapport visas även en valutafördelning för december 1998. En jämfö-

relse mellan uppgifterna för december 1998 och mars 1999 måste emellertid tolkas med stor försiktighet, eftersom

skillnaden mellan dessa två månader kan avspegla effekterna av i synnerhet växelkursvariationer och andra

förändringar som inte är ett resultat av transaktioner.

 Box 1
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Valutasammansättningen för vissa tillgångar och skulder som
innehas av MFI-sektorn i euroområdet

(procentuell andel av det totala beloppet; mars 1999)

1. Balanser gentemot hemmahörande i euroområdet
(a) Andra än MFI
Inlåning från hemmahörande i euroområdet 97,0% 0,5% 2,6% 1,8% 0,3% 0,3% 0,2%
Lån till hemmahörande i euroområdet 96,6% 0,5% 2,9% 1,6% 0,3% 0,9% 0,1%
Innehav av andra värdepapper än aktier
utgivna av hemmahörande i euroområdet 97,0% 0,7% 2,3% 1,3% 0,8% 0,2% 0,1%

(b) MFI
Inlåning från MFI i euroområdet 87,8% 1,3% 10,9% 7,7% 0,8% 1,4% 1,0%
Innehav av andra värdepapper än
aktier utgivna av MFI i euroområdet 95,7% 0,8% 3,4% 2,5% 0,5% 0,2% 0,3%

2. Balanser gentemot hemmahörande utanför euroområdet
(a) Andra än banker
Inlåning från hemmahörande
utanför euroområdet 42,0% 9,0% 49,0% 35,7% 6,9% 3,0% 3,4%
Lån till hemmahörande utanför euroområdet 35,9% 7,9% 56,2% 48,9% 2,0% 3,8% 1,4%
Innehav av andra värdepapper än aktier utgivna
av hemmahörande utanför euroområdet 13,0% 8,5% 78,6% 63,3% 7,7% 1,1% 6,5%

(b) Banker 2)

Inlåning från banker utanför euroområdet 43,1% 10,5% 46,3% 36,0% 3,7% 4,2% 2,4%
Lån till banker utanför euroområdet 44,2% 8,9% 46,8% 33,7% 6,2% 2,7% 4,2%
Innehav av andra värdepapper än aktier utgivna
av banker utanför euroområdet 23,4% 18,8% 57,7% 40,8% 6,2% 1,1% 9,7%

3. Ej fördelade balanser
Skuldförbindelser och penningmarknadspapper
utgivna av MFI 90,8% 1,1% 8,0% 5,0% 1,2% 1,2% 0,6%

1) Inklusive poster uttryckta i nationella valutaenheter som ingår i euron.

2) Termen ”banker” inbegriper MFI i länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, men som ligger utanför euroområdet,

samt ”andra banker”, definierade i enlighet med Förenta nationernas System of National Accounts 1993 (SNA 93), i resten av världen.

Högre tillväxt i kreditvolymen i maj

Den årliga tillväxttakten i den totala kredit-
givningen till hemmahörande i euroområdet
ökade från 7,3% i april till 7,9% i maj 1999. Alla
former av krediter beviljade av MFI-sektorn (både
lån och värdepapperisering), till såväl den privata
som den offentliga sektorn, bidrog till denna
ökning. När det gäller krediter till den privata
sektorn ökade den årliga tillväxttakten till 10,5%
i maj från 10,0% föregående månad. Bland de
komponenter som ingår i krediterna till den
privata sektorn ökade den årliga tillväxttakten
för lån (som utgör ca 90% av den totala
kreditgivningen till den privata sektorn) från 9,7%

till 10,0%. Den snabba ökningen av lån till hushåll
och företag kan framförallt härledas till bankernas
låga utlåningsräntor i euroområdet. Dessa sjönk
ytterligare i maj som en senkommen anpassning
till den sänkning av ECB:s räntor som
tillkännagavs den 8 april 1999. Den årliga
tillväxttakten för krediter till den offentliga sektorn
var däremot fortfarande låg och uppgick till 1,2%
i maj, jämfört med 0,4% i april.

I maj 1999 försämrades nettoställningen mot
omvärlden för MFI-sektorn ytterligare med 41
miljarder euro. Jämfört med för ett år sedan sjönk
MFI-sektorns nettotillgångar i omvärlden med
ungefär 203 miljarder euro. Denna förändring

Övriga
valutor

Euro 1) Övriga
EU-valutor

USD JPY CHF Övriga
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av MFI-sektorns nettoställning motsvarar en del
av den höga tillväxten av kreditvolymen i
euroområdet och återspeglar huvudsakligen
nettoutflödet av kapital från hemmahörande som
inte är MFI i den finansiella balansen i euro-
områdets betalningsbalans.

På skuldsidan i den konsoliderade balans-
räkningen för MFI-sektorn var den årliga till-
växttakten för mer långfristiga skuldförbindelser
fortfarande högre än i slutet av 1998 och början
av 1999, även om den avtog något från de 5,2%
som noterades i april till 5,0% i maj. Tillväxttakten
för värdepapper med en löptid på mer än två år
var på det hela taget stabil på en hög nivå (8,1%
i maj). Tillväxten för mer långfristig inlåning var
däremot fortsatt svag. Detta kan i viss mån bero
på att de långa obligationsräntorna steg, samtidigt
som affärsbankernas räntor på mer långfristig
inlåning sjönk ytterligare de senaste månaderna.

Långsam höjning av de korta
marknadsräntorna i juni

Under juni steg de korta marknadsräntorna över
hela löptidsspektret. Dagslåneräntan enligt
EONIA (“euro overnight index average”) ökade
gradvis under den femte uppfyllandeperioden av
kassakraven (som började den 24 maj och slutade
den 23 juni 1999) från omkring 2,52% till över
2,6%. Höjningen av EONIA skedde trots den
mycket goda tillgången på likviditet inom
banksystemet som helhet (se Box 2). Inte förrän
den allra sista dagen i uppfyllandeperioden sjönk
EONIA till 2,23%, vilket avspeglade det faktum
att likviditeten i banksystemet var större än vad
som behövdes för att uppfylla Eurosystemets
kassakrav. Under de första dagarna av den nya
uppfyllandeperioden låg dagslåneräntan återigen
på omkring 2,6%, även om den tillfälligt pressades
upp till 2,76% den 30 juni 1999, vilket förmodligen
var en följd av att finansmarknadsaktörerna ville
justera sina balansräkningar vid halvårsskiftet.

Längre ut på avkastningskurvan på penning-
marknaden steg enmånadsräntan enligt EURIBOR
med 7 punkter till 2,64% i slutet av juni, medan
tremånadersräntan enligt EURIBOR under
samma period steg med 9 punkter till 2,67%. 12-
månadersräntan steg med 25 punkter till 2,94%.
Som en följd av detta ökade skillnaden mellan

12-månadersräntan och tremånadersräntan
enligt EURIBOR från 11 punkter i slutet av maj
till 27 punkter i slutet av juni (se Diagram 3).

Den allt brantare avkastningskurvan avspeglades
också i den implicita EURIBOR-räntan i priserna
på terminsmarknaden, där det skedde en mer
markant uppgång för avtal som löper ut i slutet
av 1999 och år 2000 än för terminsavtal som
förfaller tidigare. I slutet av juni uppgick
tremånadersräntan för terminsavtal med förfall i
september och december 1999 samt i mars 2000
till 2,75%, 3,07% and 3,07%, vilket var en ökning
med 13, 25 respektive 25 punkter jämfört med
en månad tidigare. Denna utveckling för
nuvarande och förväntade framtida korta räntor
tycks avspegla marknadens tro på mer positiva
utsikter för euroområdets ekonomi.

Den beskrivna utvecklingen på penning-
marknaden syns också i utfallet av Eurosystemets
månatliga långfristiga refinansieringstransaktion,
som genomfördes den 1 juli. Som vanligt hade
denna långfristiga transaktion en löptid på tre
månader och genomfördes med hjälp av metoden
med tilldelning till multipel ränta. De vägda
genomsnittliga och marginella tilldelnings-
räntorna motsvarade 2,64% respektive 2,63%,
och liksom i tidigare transaktioner visade de sig
ligga strax under tremånadersräntan enligt
EURIBOR när den genomfördes.

 Diagram 3

Korta räntor i euroområdet
(Procentuell årsräntesats; dagliga uppgifter)

Källa: ECB.
Anm: Tre- och tolvmånaders EURIBOR.
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Penningpolitiska transaktioner och likviditetsläget under den femte
uppfyllandeperioden för kassakraven

Tilldelningar vid penningpolitiska transaktioner

Under den femte uppfyllandeperioden, som började den 24 maj och slutade den 23 juni 1999, genomförde

Eurosystemet fem huvudsakliga refinansieringstransaktioner och en långfristig refinansieringstransaktion. Alla

de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna genomfördes till en fast ränta på 2,5%. De tilldelade beloppen

varierade mellan 96,0 miljarder euro och 39,0 miljarder euro. Efter en måttlig minskning av motparternas anbuds-

belopp, från 784,4 miljarder euro till 698,4 miljarder euro, mellan den första och den andra huvudsakliga

refinansieringstransaktionen, steg anbudsbeloppen stadigt under de följande tre transaktionerna upp till 1.165,5

miljarder ecu, främst på grund av den växande skillnaden mellan dagslåneräntan och anbudsräntan. I genomsnitt

uppgick anbudsbeloppet till 895,5 miljarder euro och var därmed klart högre än under den fjärde uppfyllande-

perioden för kassakraven, då det uppgick till 689,5 miljarder euro. Antalet deltagande motparter följde ett liknande

mönster som för anbuden och var i genomsnitt 759 stycken. Ökningen av anbudsbeloppet avspeglas också i

utvecklingen för tilldelningskvoterna. Medan tilldelningskvoten under den fjärde uppfyllandeperioden för kassa-

kraven växlade mellan 12% och 6%, beroende på de utestående anbudstransaktionernas storlek, rörde den sig

mellan 9,5 % och 4,2 % under den femte uppfyllandeperioden.

Bidrag till likviditeten i banksystemet
(Miljarder euro)

Genomsnitt under uppfyllandeperioden från den 24 maj till den 23 juni 1999

Tillförsel av likviditet Indragning av likviditet Nettotillförsel

(a) Eurosystemets penningpolitiska transaktioner 177,3 0,6 + 176,7
Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 132,0 - + 132,0
Långfristiga refinansieringstransaktioner 45,0 - + 45,0
Stående faciliteter 0,3 0,6  -0,3
Andra transaktioner 0,0 0,0 0,0

(b) Andra faktorer som påverkar banksystemets likviditet 339,8 414,6 - 74,8
Sedlar i omlopp - 337,0 - 337,0
Statlig inlåning i Eurosystemet - 40,4 -40,4
Utländska tillgodohavanden, netto (inkl. guld) 339,8 - + 339,8
Övriga faktorer (netto) - 37,2 - 37,2

(c) Kreditinstitutens behållningar på avistakonton
hos Eurosystemet (a)-(b) 101,9

(d) Reservkrav 101,0

Källa: ECB
Skillnader kan förekomma i summeringarna till följd av avrundning

De stående faciliteterna

Jämfört med den föregående uppfyllandeperioden för kassakraven sjönk det genomsnittliga utnyttjandet av

utlåningsfaciliteten från ett dagsgenomsnitt på 0,8 miljarder euro till 0,3 miljarder euro. Utnyttjandet av

inlåningsfaciliteten ökade något, från ett dagsgenomsnitt på 0,4 miljarder euro till 0,6 miljarder euro. Mer än två

tredjedelar av utnyttjandet av inlåningsfaciliteten ägde emellertid rum på periodens sista dag (13,5 miljarder euro).

Den dagen genomfördes en huvudsaklig refinansieringstransaktion. När beslutet om tilldelning fattades var det

nödvändigt att ta hänsyn till att transaktionens betydande effekter på likviditeten inte skulle inträffa under den

femte, utan under den sjätte uppfyllandeperioden för kassakraven, då ett ökat uttag av medel kunde förväntas på

grund av förändringar i autonoma faktorer. Genom tilldelningsbeloppet reagerade ECB dessutom på de höga

dagslåneräntor som dominerade före utgången av den femte uppfyllandeperioden.

 Box 2
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Likviditetspåverkande faktorer utan samband med penningpolitiken

Likviditetsindragningen genom de autonoma faktorerna (se (b) i tabellen ovan) uppgick netto till i genomsnitt 74,8

miljarder euro, dvs. 9,0 miljarder euro mer än under den föregående uppfyllandeperioden. Huvudskälen till denna

betydande ökning var en ökning på 4,0 miljarder euro av den statliga inlåningen i Eurosystemet och ökningen av

sedlar i omlopp motsvarande 3,2 miljarder euro. Summan av de autonoma faktorerna fluktuerade mellan 64,4

miljarder euro och 81,3 miljarder euro. Den statliga inlåningen var den viktigaste källan till dessa fluktuationer (se

Box 3).

Motparternas behållningar på avistakonton

Motparternas behållningar på avistakonton hos Eurosystemet motsvarar skillnaden mellan den likviditet som

skapats genom penningpolitiska transaktioner (inkl. nettoeffekten av utnyttjandet av de stående faciliteterna) och

nettoeffekten av de autonoma faktorerna. Under den femte uppfyllandeperioden uppgick den genomsnittliga

inlåningen på avistakontona till 101,9 miljarder euro, medan kassakraven motsvarade 101,0 miljarder euro.

Jämfört med den fjärde uppfyllandeperioden krympte skillnaden något, från 1,0 miljarder euro till 0,9 miljarder

euro. Minskningen berodde på att den inlåning som inte bidrar till uppfyllandet av kassakraven minskade ytterli-

gare från 0,3 miljarder euro till 0,2 miljarder euro. Å andra sidan förefaller kassaöverskotten för motparter som

omfattas av kassakraven ha stabiliserats. Detta är den tredje uppfyllandeperioden då kassaöverskotten uppgår till

omkring 0,7 miljarder euro.

Bidrag till banksystemets likviditet under den fjärde uppfyllandeperioden
(Miljarder euro: dagliga uppgifter)

Källa: ECB.
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Statliga transaktioner med påverkan på likviditeten i euroområdet

I några länder i euroområdet uppgår den statliga inlåningen i centralbanken till stora belopp och denna inlåning är

den mest instabila av de autonoma faktorerna, dvs. de förändringar i centralbankernas balansräkningar som inte

beror på penningpolitiska beslut. Standardavvikelsen för de dagliga förändringarna i den statliga inlåningen sedan

början på etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen uppgår till 5,507 miljoner euro, mot 963 miljoner

euro för sedlar och 506 miljoner euro för utländska nettotillgångar.

Statens konton påverkas av varje transaktion som genomförs av staten, t.ex. utgivning och inlösen av skuld-

papper, räntebetalningar, uppbörd av skatter och socialförsäkringsavgifter, köp av varor och tjänster, utbetalning

av löner, pensioner och andra socialförsäkringsförmåner. Normalt följer dessa transaktioner en fastställd tidsplan,

som därmed bestämmer mönstret för in- och utflödena från statskassan. Dessa flöden medför emellertid likviditets-

effekter endast om staten har alla eller de flesta av sina konton hos centralbanken. Huruvida staten har konto hos

centralbanken eller hos affärsbanker beror i grunden på vad som är föreskrivet, ibland i form av lag eller avtal med

centralbanken, och på vilken ränta som utgår på inlåningen i centralbanken. I länder där statens konton ger upphov

till begränsade likviditetsförändringar finns det antingen gränser för det belopp som staten kan ha innestående hos

centralbanken eller så är räntan på statens konto (åtminstone över en viss, relativt låg tröskel) noll eller lägre än

marknadsräntan, vilket skapar ett incitament för staten att i slutändan placera sina medel ute på marknaden.

Länderna i euroområdet kan delas in i tre grupper beroende på instabiliteten och storleken på de likviditetseffekter

som utlöses av statens transaktioner. Den första gruppen, där instabiliteten hos statens konton är försumbar, består

av Belgien, Tyskland, Luxemburg, Nederländerna, Österrike och Finland. I dessa länder är de dagliga behållninga-

rna på statens konton hos centralbanken låga eller t.o.m. nära noll och påverkar således inte likviditeten. I den

andra gruppen (Irland och Portugal) förekommer visserligen viss instabilitet på statens konton hos centralbanken,

men endast i begränsad omfattning. I den tredje gruppen länder, nämligen Spanien, Italien och i mindre utsträck-

ning Frankrike, slutligen, är likviditetseffekterna av statliga transaktioner betydande. De främsta informations-

källorna när det gäller statliga transaktioner finns tillgängliga via ECB:s hemsida (http://www.ecb.int).

Likviditetseffekter av offentliga sektorns inlåning
(Miljarder EUR)

Anm. De lodräta linjerna anger den 23:e i varje månad, dvs. den sista dagen i uppfyllandeperioden för kassakraven. Talen i
diagrammet visar dagsgenomsnittet av den offentliga sektorns samlade inlåning under respektive uppfyllandeperioder.

 Box 3
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Diagrammet ovan visar utvecklingen sedan den monetära unionens början av den offentliga sektorns totala

inlåning i Eurosystemet, dvs. skuldpost 4.1 i Eurosystemets veckorapport om den konsoliderade veckovisa

finansiella ställningen. Det bör påpekas att tillgångsbalansen i förhållande till den offentliga sektorn på Eurosystemets

balansräkning ligger ganska konstant på omkring 60 miljarder euro och därför inte behöver tas upp här. Den

största förändring som påverkar statens inlåning under en uppfyllandeperiod beror på den italienska skatteupp-

börd som skall äga rum den 23:e i varje månad (eller närmast påföljande bankdag), dvs. den sista dagen i varje

uppfyllandeperiod, vilket leder till en indragning av likviditet. Effekterna av denna förändring i den italienska

statens inlåning fortsätter normalt in på början av nästa uppfyllandeperiod. Vid en bedömning av hur den statliga

inlåningen rör sig bör det också påpekas att en institutionell förändring ägde rum i Frankrike i början av maj 1999.

Sedan dess utgår ränta på en nivå under marknadsräntan för den franska statens behållning i Banque de France

över ett visst tröskelvärde, skapat ett incitament för den franska staten att hålla dessa medel ute på marknaden.

Standardavvikelsen för de dagliga förändringarna av den totala statliga inlåningen har minskat till 4,020 miljoner

euro sedan maj månad.

De långa obligationsräntorna steg
ytterligare i juni

Efter de höjningar som noterades i maj 1999
ökade de långa obligationsräntorna i euroområdet
ytterligare i juni, med nästan 40 punkter (se
Diagram 4). Den 30 juni 1999 uppgick räntan
på 10-åriga obligationer i euroområdet till i
genomsnitt strax under 4,7%, vilket var mer än
70 punkter högre än i slutet av 1998, men
fortfarande betydligt lägre än under större delen
av 1990-talet. Liksom varit fallet under en stor
del av 1999 tycktes uppgången i obligationsräntan
i juni delvis bero på att de ökande räntorna på
obligationer i Förenta staterna fortsatt att pressa
upp räntorna på obligationer i euroområdet.
Samtidigt verkade marknadens förväntningar på
en återhämtning av utvecklingstakten för den
ekonomiska aktiviteten i euroområdet spela en
viktigare roll för de långa obligationsräntorna än
under föregående månader. Därmed krympte
under juni månad skillnaden mellan de
amerikanska långa obligationsräntorna och
jämförbara räntor i euroområdet, som har
tenderat att öka sedan oktober 1998, till omkring
120 punkter den 30 juni.

Efter de kraftiga höjningar som noterades i maj
1999 var de långa obligationsräntorna i Förenta
staterna i juni instabila i förhållande till det
internationella klimatet, och räntan på 10-åriga
obligationer steg med mer än 20 punkter till ca
5,9% den 30 juni. Instabiliteten på den

amerikanska obligationsmarknaden påverkades
av att marknadsaktörerna blev allt mer osäkra
om vilka effekter som de fortsatta indikationerna
på en stark och brett baserad ekonomisk tillväxt
i Förenta staterna kunde få på den framtida
prisutvecklingen och på de penningpolitiska
besluten. Den första reaktionen på
obligationsmarknaden på beslutet av Federal
Reserve att höja den viktigaste styrräntan med
25 punkter, men att upphäva inriktningen mot
åtstramning i sin penningpolitiska hållning efter
sammanträdet i Federal Open Market Committee
den 30 juni, var en justering nedåt av de långa
räntorna i Förenta staterna. I Japan ökade de långa
obligationsräntorna också, med nästan 30
punkter mellan slutet av maj och den 30 juni till
omkring 1,8%, vilket huvudsakligen kopplades till
en exceptionellt stark real BNP-tillväxt under det
första kvartalet 1999.

Förutom utvecklingen på de internationella
obligationsmarknaderna påverkades obligations-
räntorna i euroområdet uppåt av förhållanden
inom området, där det verkade uppstå
marknadsförväntningar om en återhämtning i
den ekonomiska aktiviteten. Trots att uppgifterna
om den ekonomiska aktiviteten, t.ex. ökningen
av real BNP-tillväxt och näringslivets förtroende,
samt minskningen av konsumenternas förtroende,
fortsatte att ge motstridiga indikationer om de
ekonomiska utsikterna framöver, föreföll
aktörerna på finansmarknaden på det hela taget
tolka dessa som att de pekade på en återhämtning
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i den ekonomiska aktiviteten. Finansmarknadens
förväntningar på ett uppsving kan också ha
medfört en viss revidering uppåt av inflations-
förväntningarna.

I och med den tidigare nämnda utvecklingen på
obligationsmarknaderna i euroområdet fick
avkastningskurvan en brantare lutning i juni. Mätt
som skillnaden mellan tremånadersräntan på
penningmarknaden och den 10-åriga obligations-
räntan uppgick avkastningskurvans lutning till
omkring 200 punkter den 30 juni. Detta var
nästan 130 punkter mer än i slutet av 1998 och
det mesta sedan slutet av 1996. Att döma av
avkastningskurvan för terminsräntor (se Diagram
5), som bortsett från riskpremier visar marknadens
förväntningar om framtida korta räntor,
avspeglade en stor del av ökningen av
avkastningskurvans lutning i juni stigande
förväntningar på räntor för korta till medelfristiga

löptider. Detta verkar tyda på att marknads-
aktörerna har ändrat sina förväntningar när det
gäller den ekonomiska tillväxten och inflations-
utvecklingen på kort till medellång sikt.

En liten ökning som skett av den 10-åriga
realräntan enligt indexerade obligationer utgivna
i Frankrike kan också tyda på att marknaden
förväntar sig att den ekonomiska aktiviteten i
framtiden kommer att öka. Samtidigt steg även
brytpunkten för inflationstakten något under juni,
mätt enligt skillnaden mellan den 10-åriga
nominella obligationsräntan i Frankrike och
motsvarande ränta på indexerade obligationer.

 Diagram 4

Långa obligationsräntor -
euroområdet och Förenta staterna

(Procentuell årsräntesats; dagliga uppgifter)

april maj juni
1999

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

Euroområdet Förenta staterna 

Källor: ECB, nationella data och Reuters.
Anm: Långa statsobligationsräntor avser obligationer med 10
års, eller närmast tillgängliga löptid.

 Diagram 5

Implicit terminsränta för dagslån i
euroområdet

(Årsräntesats i procent; dagliga uppgifter)

Källa: Skattningar av ECB. Den implicita terminsräntekurvan
är härledd från marknadsräntor för olika löptid. Den observe-
rar och återspeglar marknadens förväntningar av den framtida
nivån på den korta räntan. Metoden som använts för beräk-
ningen av dessa implicita terminsräntekurvor beskrivs på s 26 i
månadsrapporten för januari 1999. Uppgifterna som använts i
skattningarna har hämtats från swapavtal
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Återhämtning på aktiemarknaderna
i juni

Aktiekurserna i euroområdet, mätta med det breda
Dow Jones EURO STOXX-indexet, ökade med
nästan 4% från slutet av maj till den 30 juni 1999
(se Diagram 6). Denna ökning innebar att den
genomsnittliga aktiekursnivån i euroområdet kom
att ligga omkring 9% högre än i slutet av 1998.
Ökningen av aktiekurserna i euroområdet under
juni 1999 verkade vara kopplad både till ökningar
på de internationella aktiemarknaderna och till
gynnsamma faktorer inom euroområdet.

I Förenta staterna steg Standard & Poor’s 500-
index med lite mer än 5% från slutet av maj till
den 30 juni. Utvecklingen av de amerikanska
aktiekurserna i juni verkade delvis vara en följd
av de positiva effekterna av fortsatta tecken på
en stark ekonomisk tillväxt i Förenta staterna.
Dessutom hade beslutet av Federal Reserve att
upphäva inriktningen mot åtstramning i dess

penningpolitiska hållning, efter att ha höjt
styrräntan den 30 juni 1999, ett positivt
inflytande på de amerikanska aktiekurserna. Efter
att tidigare ha ökat med mer än 16% under de
första fem månaderna 1999 steg aktiekurserna i
Japan, mätt med Nikkei 225-indexet med strax
under 9% från slutet av maj till den 30 juni 1999.
En av de faktorer som verkade ligga bakom denna
utveckling var den växande optimismen bland
marknadsaktörerna när det gäller de ekonomiska
utsikterna, kopplat till den starka BNP-tillväxten
under första kvartalet 1999.

Förutom det gynnsamma ekonomiska klimat som
skapades av de stigande aktiekurserna på de
internationella marknaderna tycks marknadens
tro på en förbättring av det reala ekonomiska
läget i omvärlden ha bidragit till ökningen av
aktiekurserna i euroområdet. Kopplat till detta
tycks marknadens tro på en återhämtning i den
ekonomiska aktiviteten också inom euroområdet
ha haft stor betydelse för ökningen av
aktiekurserna under juni månad. Denna ökning
av aktiekurserna var påtaglig mot bakgrund av
den tidigare nämnda kraftiga uppgången i de långa
obligationsräntorna i euroområdet och verkade
också vara en följd av finansmarknadens tro på
bättre utsikter för företagens lönsamhet i
euroområdet.

Trots återhämtningen på aktiemarknaderna i
euroområdet under juni månad var utvecklingen
i olika sektorer fortfarande tämligen skiftande; i
vissa sektorer med relativt stor känslighet för det
externa klimatet, t.ex. industri- och teknik-
sektorerna, skedde betydande ökningar på
omkring 30% jämfört med slutet av 1998. De
konsumentsektorer som anses vara konjunktur-
känsliga har dessutom följt den totala marknads-
utvecklingen sedan slutet av 1998. Å andra sidan
fortsatte sektorer som anses vara mindre
konjunkturkänsliga, t.ex. samhällsservice och
mindre konjunkturberoende konsumentsektorer,
att uppvisa en svag utveckling i förhållande till
marknaden totalt.

 Diagram 6

Aktiekurser i euroområdet, Förenta
staterna och Japan

(1 spril 1999 = 100; dagliga uppgifter)

Källor: Reuters för euroområdet; nationella data för Förenta
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.



ECB Månadsrapport • Juli 199920

 Diagram 7

2 Prisutvecklingen

Lägre konsumentprishöjningar på
grund av priserna på livsmedel och
tjänster

Som angavs i ECB:s månadsrapport för juni
månad tyder utsikterna för prisutvecklingen
under de kommande månaderna på att
konsumentpriserna kommer att pressas uppåt
som ett resultat av prishöjningarna på olja och
råvaror under årets första månader. Även om
oljepriserna verkligen ledde till en ytterligare
ökning av energikomponenten i det
harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP) i
maj (se Diagram 7 och Tabell 2), minskade dock
ökningstakten av totala HIKP i euroområdet på
årsbasis med 0,1 procentenhet till 1,0% i maj.

Den senaste tidens avsaktning beror på en rad
faktorer. Den hänger delvis samman med priserna
på oförädlade livsmedel, som sjönk kraftigt till 0,4%
på årsbasis i maj, från 1,2% i april. Dessa priser
är normalt mycket lättrörliga och starkt beroende
av säsongmässiga faktorer och väderförhållanden.

Även andra faktorer spelade emellertid in,
eftersom HIKP exkl. säsongmässiga livs-
medelspriser och energipriser också ökade
långsammare i maj (0,9% jämfört med 1,0% i april).
Detta hänger delvis samman med att Tyskland
höjde mervärdeskatten förra året, vilket drog upp
inflationen i maj 1998 och höjde jämförelsebasen
så att det nu uppstår en dämpande effekt på årets
inflationstakt på årsbasis. Förutom detta fortsatte
dessutom den årliga ökningstakten i priserna på
förädlade livsmedel att avta från 1,2% i april till
0.9% i maj, och bekräftade därmed den tendens
som rått fr.o.m. det andra kvartalet 1998 och
framåt. Den årliga ökningstakten för priserna på
tjänster, som låg på en relativt stabil nivå på
omkring 2% under hela 1998, slutligen, avtog i
början av 1999 och hade gått ned till 1,5% i maj.
Denna utveckling är delvis kopplad till
avregleringen inom vissa sektorer, t.ex.
telekommunikationssektorn.

När det gäller den närmaste framtiden fortsatte
oljepriserna att stiga i juni till 15,6 euro per fat,
vilket är nästan 5% högre än i maj, varför en viss
uppgång i ökningstakten på årsbasis av
energikomponenten i HIKP kan förväntas under
sommarmånaderna även utan ytterligare
förändringar av oljepriserna eftersom jäm-
förelsebasen är låg efter det att energipriserna
föll under andra halvåret 1998. Dessutom
förefaller de industriella producentpriserna ha
återhämtat sig under månaderna fram till april,
då den årliga utvecklingstakten fortfarande var
negativ (-1,6%), men hade rört sig uppåt från -
2,3% föregående månad (se Tabell 2). Vissa
ytterligare rörelser i samma riktning kan
uppkomma under de närmaste månaderna, till
följd av det uppåtriktade trycket från priserna på
olja och andra råvaror än energi under
månaderna fram till juni. Omvänt tyder den
minskade ökningstakten på årsbasis av priserna

HIKP-inflation och uppdelning på
komponenter i euroområdet

(Årlig procentuell förändring; månatliga uppgifter)

Källa: Eurostat.
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på förädlade livsmedel och i synnerhet tjänster
på att avreglering och skärpt konkurrens torde
fortsätta att pressa priserna. Detta gör det möjligt
att konsumentpriserna ökar endast gradvis inom

 Tabell 2

Pris- och kostnadsutvecklingen i euroområdet
(Årlig procentuell förändring, där inget anges)

den närmaste framtiden, särskilt som löne-
ökningarna verkar vara fortsatt måttliga för
euroområdet som helhet.

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.

3 Produktion, efterfrågan och utvecklingen på
arbetsmarknaden

Produktionstillväxten stabiliserades
under första kvartalet 1999

Enligt en preliminär beräkning som offentliggjordes
av Eurostat i mitten av juni, stabiliserades den
totala produktionstillväxten under första kvartalet
i år. Reala BNP ökade med 0,4% under första
kvartalet 1999 jämfört med föregående kvartal,
efter en gradvis avmattning från 0,7% till 0,3%
under loppet av 1998 (se Tabell 3). Exporten
minskade ytterligare i början av detta år och det
gjordes kraftiga justeringar nedåt av lagren. Det
negativa bidraget till tillväxten härifrån uppvägdes

emellertid mer än väl av högre bidrag från både
investeringar i anläggningstillgångar och slutlig
konsumtion. Även om dessa preliminära BNP-
uppgifter i större utsträckning än normalt är
baserade på Eurostats egna uppskattningar , har
de nationella uppgifter som senare blivit
tillgängliga på det hela taget bekräftat denna bild.
Reviderade Eurostat-beräkningar, som i högre
grad baseras på det nya ENS 95, kommer enligt
planerna att offentliggöras först efter
stoppdatumet för detta nummer av ECB:s
månadsrapport. Effekterna av de nya ENS 95-
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uppgifterna på utvecklingen för hela euroområdet
kommer att behandlas särskilt i ett kommande
nummer utgåva av månadsrapporten (se även
Box 4 om den försenade övergången till ENS
95).

Stabiliseringen av den totala produktionstillväxten
under det här årets första kvartal berodde i
huvudsak på utvecklingen inom industrisektorn.
Mätt som tremånaders centrerade glidande
medeltal var industriproduktionen (exkl.
byggnadsverksamhet) i stort sett oförändrad
under tremånadersperioden fram till mars 1999,
jämfört med tremånadersperioden fram till
december 1998 (se Tabell 4). Den mindre

nedgången på 0,2% var en klar förbättring jämfört
med de påtagliga nedgångarna på upp till 1,1%
som noterades i början av året. Inga betydande
ytterligare förbättringar ägde rum under
tremånadersperioden fram till april 1999. När det
gäller de viktigaste industrisektorerna fortsatte
utvecklingen att variera och visar ännu inga
tecken på en brett baserad förbättring för alla
viktigare industrivarukategorier. Medan den
senaste tidens stabilisering kan härledas till
industrier som tillverkar insatsvaror och
konsumtionsvaror, blev produktionsnedgången i
kapitalvaruindustrierna åter något större under
tremånadersperioden fram till april 1999.

Försenad övergång till ENS 95

Den 14 juni 1999 offentliggjorde Europeiska kommissionen (Eurostat) de första beräkningarna av de viktigaste

nationalräkenskapsindikatorerna i euroområdet för första kvartalet 1999. Denna publikation, som innehöll beräk-

ningar för BNP och de viktigaste utgiftskomponenterna i fasta priser, baserades dels på uppgifter som samman-

ställts enligt det nya europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS 95) och som medlemsstaterna översänt till

Eurostat (för mer information om ENS 95, se sid. 23 i ECB:s månadsrapport för juni månad). Eftersom inte alla

medlemsstater hade översänt sina ENS 95-uppgifter vid denna tidpunkt, baserades beräkningarna för euroområdet

som helhet fortfarande på nationella uppgifter som sammanställts enligt den gamla metoden samt, som vanligt, på

Eurostats egna uppskattningar för de länder som inte hade offentliggjort några uppgifter för första kvartalet 1999.

Nästa publikation från Eurostat med kvartalsvisa ENS 95-uppgifter om nationalräkenskaperna för euroområdet –

som skall utges i juli 1999, men efter stoppdatumet för detta nummer av ECB:s månadsrapport – förväntas

innehålla fler uppgifter i fasta priser och, för första gången, uppgifter i löpande priser. En fullständig uppsättning

kvartalsvisa indikatorer, som enskilda medlemsstater skall översända till Eurostat enligt ENS 95-förordningen,

kommer Eurostat dock att offentliggöra för euroområdet vid en senare tidpunkt. Den försenade övergången till

ENS 95 när det gäller uppgifter för euroområdet försvårar en övergripande analys av den samlade ekonomiska

utvecklingen. Förseningen återspeglar delvis de undantag från överföringen av uppgifter som beviljats enskilda

medlemsstater enligt ENS 95-förordningen.

De ENS 95-uppgifter som medlemsstaterna offentliggjorde i tid för Eurostats första uppskattning visar i regel på

större förändringar i tillväxttakten för reala BNP än väntat. Tyskland, som svarar för en tredjedel av BNP i

euroområdet, gjorde en nedrevidering av den årliga tillväxttakten för reala BNP för åren 1996-98 med i genomsnitt

nästan 0,5 procentenheter, medan det gjordes en upprevidering för 1995. Även Frankrike reviderade ned sin reala

BNP-tillväxt, men i mindre omfattning, för åren 1995-97, medan uppgifterna för 1998 lämnades oförändrade. De

revideringar som skedde i dessa två länder, vilka svarar för mer än 50% av BNP i euroområdet, är huvudorsakerna

till de revideringar som gjordes Eurostats första uppskattning. För Italien tyder de första uppgifterna som sam-

manställts enligt ENS 95 på att endast mindre retroaktiva revideringar av den reala BNP-tillväxten under tidigare

år kommer att göras.

 Box 4
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Uppgifterna om försäljningen i detaljhandeln,
vilka redovisas i Tabell 5.1 i statistikbilagan i
denna månadsrapport, tyder fortsatt på en i stort
sett oförminskad tillväxt i den reala
konsumtionen. För april månad visade dessa
uppgifter på en ökning med endast 1,6% jämfört
med ett år tidigare, efter att ha ökat med 5,6% i
mars, men denna minskning av tillväxttakten
anses främst bero på att påsken i år inföll i början
av april. I genomsnitt låg den årliga tillväxttakten

under perioden februari-april på omkring 3%, vilket
var i linje med motsvarande tillväxttakt under de
tre sista månaderna 1998.

Tecken på återhämtning i industrins
förväntningar

Några uppgifter från Europeiska kommissionens
företags- och hushållsenkäter i juni var inte
tillgängliga före stoppdatumet för denna

 Tabell 3

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

 

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.

 Tabell 4

Industriproduktionen i euroområdet
(Årlig procentuell förändring om inget annat anges)

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.
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månadsrapport, men utvecklingen under maj
månad bekräftade i stort sett den tidigare bilden
(se Tabell 5). Framför allt skedde det för
euroområdet som helhet ytterligare en mindre
förstärkning av industrins förväntningar och en
mindre försvagning av hushållens förväntningar.
Eftersom industrins förväntningar steg från nivåer
som låg under genomsnittet, medan hushållens
förväntningar sjönk från rekordhöga nivåer, men
fortfarande låg ganska nära dessa, kan detta på
det hela taget tolkas som en positiv utveckling.
Bl.a. tyder den senaste utvecklingen på att risken
har minskat något för att det kommer att dröja
innan industrins förväntningar har återhämtat sig.

Den positiva tolkningen av den senaste
utvecklingen när det gäller företagens och
hushållens förväntningar bekräftas av hur de olika
delarna utvecklats. Industrins starkare
förväntningar framgår främst av ökade
produktionsförväntningar och en mer positiv
bedömning av exportorderböckerna, som kan
sägas utgöra de mer framåtblickande kompo-
nenterna i enkätundersökningen. Hushållens
svagare förväntningar var dessutom snarare än
följd av att de gjort en mindre positiv bedömning
av den allmänna ekonomiska situationen än en
försiktigare bedömning av den egna ekonomiska

situationen eller en större ovillighet att göra
större inköp. Bedömningen av den allmänna
ekonomiska situationen varierar normalt mer än
de andra komponenter som ingår i hushållens
förväntningar.

De senaste uppgifterna i linje med
prognoserna

På det hela taget tenderar de uppgifter som fanns
tillgängliga om de kortsiktiga indikatorerna vid
stoppdatumet för denna månadsrapport att
överensstämma med tillväxtmönstret i början av
1999 enligt de prognoser av privata och
internationella organisationer som diskuterades
i månadsrapporten för juni. Dessa prognoser
baserades på att nedgången i produktions-
tillväxten under 1998 väntades upphöra under
de första månaderna 1999 och övergå i en
återhämtning under den senare delen av året.
Även om aktiviteten fortfarande är låg pekar
utvecklingen i den konjunkturkänsliga industri-
sektorn på vissa förbättringar (se Diagram 8). Med
tanke på den preliminära uppskattningen av den
totala BNP-tillväxten under första kvartalet 1999
verkar samtidigt tillväxten av produktionen inom
de icke-industriella sektorerna av ekonomin ha
varit förhållandevis hävdad.

 Tabell 5

Resultat av kommissionens företags- och hushållsenkäter
(Säsongjusterade data)

Källa: Kommissionens företags- och hushållsenkäter.
1) Procentuella förändringar från föregående period; 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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Begränsad nedgång i
sysselsättningstillväxten

Uppgifterna om den totala sysselsättningen i
euroområdet för 1998 har reviderats och visar
nu på en mindre påtaglig nedgång i den totala
sysselsättningstillväxten under fjärde kvartalet
än vad som framkom i de tidigare uppgifterna.
Förändringen på kvartalsbasis har reviderats
uppåt från 0,2% till 0,4%, jämfört med 0,5%
under det tredje kvartalet 1998. Jämfört med
samma kvartal ett år tidigare beräknas den
totala sysselsättningen nu ha ökat med 1,6%
(se Tabell 6).

Uppgifter om sysselsättningen i euroområdet som
helhet under 1999 kommer kanske inte att finnas
tillgängliga förrän om flera månader. Detta beror
på att uppgifter för Tyskland har fördröjts av att
man håller på att ändra den metod som används
för sysselsättningsstatistiken. Preliminära
uppskattningar för euroområdet kan emellertid
göras med hjälp av de nationella uppgifter som
finns tillgängliga och den ofullständiga
informationen för Tyskland. Dessa tyder på att
den totala sysselsättningen i euroområdet kan ha
ökat ungefär lika mycket under första kvartalet
1999 som under fjärde kvartalet 1998. Dessa
uppskattningar är högre än väntat och återspeglar
skilda förlopp inom olika sektorer. Å ena sidan

 Diagram 8

Produktion och industrins
förväntningar i euroområdet

(Årlig procentuell förändring jfr med föregående period;
nettotal i procentenheter för industrins förväntningar)

Källor: Eurostat och kommissionens företags- och
hushållsenkäter
Anm: All data är säsongsrensade.
1) Tre månaders centrerat glidande månadsgenomsnitt
2) Data är beräknat från genomsnittet under perioden sedan

januari 1985.

 Tabell 6

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

 

Källor: Eurostat och nationella data.
1) Kvartalsdata: procentuell förändring från föregående kvartal; säsongjusterat.
2) Exklusive Belgien och Irland; säsongjusterat.
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ökade antalet nya arbetstillfällen netto inom
tjänstesektorn, och även om reviderade uppgifter
från Eurostat visar på vissa fortsatta
nettominskningar av antalet arbetstillfällen inom
industrin, var dessa förluster å andra sidan mindre
än väntat. I synnerhet inom tillverkningssektorn
har utvecklingstakten för sysselsättningen på
kvartalsbasis reviderats uppåt av Eurostat från -
0,3% till -0,1% under första kvartalet 1999, jämfört
med -0,2% under föregående kvartal. Denna något
gynnsammare bild av sysselsättningsutvecklingen
inom tillverkningssektorn tycks ligga i linje med
den senaste informationen om produktionen, som
behandlats ovan.

Viss nedgång i arbetslösheten i april

I april 1999 sjönk arbetslösheten för euroområdet
enligt den standardiserade definitionen till 10,4%,
vilket var 0,1 procentenhet lägre än under de
förgående tre månaderna, då arbetslösheten var
praktiskt taget oförändrad (se Diagram 9). Det
kan vara värt att notera att nedgången i april
berodde på att arbetslösheten minskade bland
unga personer, medan arbetslösheten bland
personer över 25 år har legat kvar på samma
nivå under de senaste fyra månaderna.
Utvecklingen för enskilda länder visar att detta
oenhetliga mönster i nedgången i arbetslösheten
under 1999 är ett ganska genomgående fenomen.
De nationella uppgifter som fanns tillgängliga för
maj 1999 tyder på att den standardiserade
arbetslöshetssiffran för euroområdet, som
Eurostat kommer att offentliggöra efter
stoppdatumet för detta nummer av ECB:s

månadsrapport, kan ha varit bara något lägre än
i april.

Ännu så länge tycks den gradvisa nedgången i
den ekonomiska aktiviteten under 1998 på det
hela taget ha haft begränsade effekter på den totala
sysselsättningen. Trots denna relativt gynnsamma
utveckling för sysselsättningen sjönk arbets-
lösheten endast marginellt under första kvartalet
i år.

 Diagram 9

 Tabell 7

Arbetslösheten i euroområdet
(Procent av arbetskraften; säsongrensat)

Arbetslösheten i euroområdet
(Månadsdata; säsongjusterat)

Källa: Eurostat.

Källa: Eurostat.
Anm: I enlighet med ILO:s rekommendationer:
1) 1998 representerade denna kategori 24,4% av den totala arbetslösheten.
2) 1998 representerade denna kategori 75,6% av den totala arbetslösheten.
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4 Växelkurser och betalningsbalans

växelkurs gentemot dollarn påverkades också
fortsatt av de olika tillväxtmönstren i de två
ekonomierna; nya uppgifter som kom fram under
denna månad stärkte på det hela taget
uppfattningen att tillväxten fortsatt i Förenta
staterna och att återhämtningen i euroområdet
fortsatt att vara långsam. Under större delen av
juni månad fluktuerade följaktligen eurons
växelkurs kring ett genomsnitt på 1,04 dollar med
en slutnotering på 1,03 dollar när detta avsnitt
slutfördes den 1 juli (se Diagram 10). Detta var
1,6% lägre än i början av juni.

Gentemot den japanska yenen fluktuerade euron
inom relativt snäva ramar mellan 124 och 127
yen, efter att ha försvagats i slutet av maj och
början av juni, i synnerhet efter det att uppgifter
offentliggjorts om en oväntat stark BNP-tillväxt i
Japan under det första kvartalet. Apprecieringen
av yenen till omkring 124 yen föranledde Japans
centralbank att intervenera den 18 och 21 juni,
delvis med hjälp av ECB och flera nationella
centralbanker som intervenerade i euro för den
japanska centralbankens räkning (se Box 5). Efter
dessa interventioner, och eftersom de positiva
BNP-siffrorna inte understöddes av ytterligare
ekonomiska uppgifter, följde växelkursen sedan
inte någon klar trend. Den 1 juli noterades euron
till 124 yen, dvs. 1,8% lägre än i början av juni.

Bank of Englands sänkning av reporäntan med
25 punkter – och eventuellt även marknads-
aktörernas förväntningar på en återhämtning i
euroområdets tillväxt – bidrog till att euron
apprecierades något gentemot det brittiska pundet
i juni. Pundet visade vissa tecken på att frigöra sig
från den tidigare noterade nära samman-
kopplingen med utvecklingen för den amerikanska
dollarn. Den 1 juli försvagades euron gentemot
det brittiska pundet i linje med dess försvagning
gentemot dollarn och noterades till 0,65 pund,
samma nivå som i början av juni. Den svenska
kronan stärktes däremot gentemot euron mot
bakgrund av de förbättrade utsikterna för den
svenska ekonomin.

 Diagram 10

Växelkursutveckling
(Dagliga uppgifter)

Källa: ECB.

Eurons växelkurs mestadels
stabil i juni
Eurons växelkurs fluktuerade gentemot de större
valutorna i juni, men den depreciering som ägt
rum under de föregående månaderna fortsatte
inte i samma takt. Förändringarna var påtagliga
endast gentemot det brittiska pundet – som
försvagades gentemot de flesta större valutorna
– och en rad valutor som är av mer begränsad
betydelse för euroområdets handel. Euron
försvagades dock ytterligare något den 1 juli efter
räntehöjningen i Förenta staterna.

Eurons växelkursfluktuationer gentemot den
amerikanska dollarn i juni berodde främst på
osäkerheten om huruvida det skulle ske
åtstramning av den amerikanska penningpolitiken.
Denna åtstramning blev verklighet den 30 juni,
då Federal Reserve höjde sin viktigaste styrränta
med 25 punkter till 5,0%. Utvecklingen av eurons
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Box 5

De två valutor som ingår i ERM2 var fortsatt
stabila gentemot euron i juni (se Diagram 11). I
synnerhet låg den danska kronan kvar nära sin
centralkurs. I och med att oron över Kosovokrisen

lättade, minskade trycket på den grekiska drakman
och valutan fortsatte att handlas till 9% över sin
centralkurs.

Transaktioner på valutamarknaden utförda av ECB
för den japanska centralbankens räkning

Efterfrågan på japanska yen på valutamarknaden ökade snabbt efter offentliggörandet den 10 juni 1999 av oväntat

höga BNP-tillväxttal för Japan under första kvartalet.

För att hantera denna ökade efterfrågan bad den japanska centralbanken den 18 juni 1999 ECB att för dess räkning

sälja japanska yen mot euro. Transaktionerna genomfördes av ECB och tre nationella centralbanker. Den dag

transaktionerna genomfördes låg växelkursen mellan euron och yenen i början på 123,55 yen och slutade på

125,15 yen.

Transaktionerna genomfördes i enlighet med ett avtal som Japans centralbank, som ombud för det japanska

finansministeriet, hade ingått med ECB om att genomföra transaktioner på valutamarknaden. Transaktionerna

reglerades mellan Japans centralbank och berörda affärsbanker och gällde således inte ECB:s valutareserv.

Diagram 11 Diagram 12

Växelkursutveckling inom ERM2
(Dagliga uppgifter)

Effektiv växelkurs för euroområdet1)

(Månadsgenomsnitt; index 1990=100)

Källa: ECB.
Anm: De horisontella linjerna anger centralkursen och respek-
tive flukturationsband (+/-2,25% för DKK och +/-15% för
GRD).

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 (januari
1994 – juni 1999).
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När det gäller utvecklingen för valutorna hos
euroområdets övriga handelspartners stärktes
den norska kronan gentemot euron i juni. Likaså
apprecierade Canadas, Australiens och Nya
Zeelands valutor gentemot euron, efter det att
priserna för en rad råvaror återhämtat sig den
senaste tiden tillväxtutsikterna förbättrats, inte
bara inom dessa länder utan också för deras
asiatiska handelspartners.

Eurons nominella effektiva växelkurs var, enligt
Bank for International Settlements beräkningar,
praktiskt taget oförändrad i slutet av juni 1999,
jämfört med nivån i slutet av månaden
dessförinnan. Den var alltså omkring 8% lägre än
då euron infördes (se Diagram 12). Under andra
kvartalet 1999 var eurons värde i effektiva termer
3,7% lägre än under första kvartalet och omkring
5% lägre än det vägda genomsnittet för valutorna
i euroområdet under 1998. Eftersom importens
andel av euroområdets BNP bara är omkring 16%
är det därför sannolikt att eventuella effekter på
konsumentprisutvecklingen av högre importpriser
blir begränsade.

Högre överskott i bytesbalansen

Under de första fyra månaderna 1999 ökade det
samlade överskottet i bytesbalansen jämfört med
motsvarande period 1998 med 3 miljarder euro
till 16 miljarder euro. Till detta bidrog främst ett
lägre underskott i de löpande transfereringarna,
i kombination med en förbättring av faktor-

inkomsterna netto; båda dessa poster uppvägde
mer än väl minskningen på omkring 21% – jämfört
med samma period 1998 – av det samlade
överskottet i handels- och tjänstebalansen.

Utfallet i april 1999 bidrog avsevärt till det större
samlade överskottet i bytesbalansen. Det mest
påtagliga var omsvängningen från underskott till
överskott i faktorinkomsterna netto och det lägre
underskottet i de löpande transfereringarna, som
mer än uppvägde underskottet i tjänstebalansen
(0,4 miljarder euro, jämfört med ett överskott på
0,2 miljarder euro i april 1998), samt minskningen
på 1,3 miljarder euro av överskottet i handels-
balansen. Minskningen av handelsbalansöver-
skottet, som uppgick 8,6 miljarder euro i april
1999, berodde på att export- och importvärdena
sjönk med 4,5% respektive 2,8% jämfört med
motsvarande månad 1998. När det gäller övriga
poster uppvisade faktorinkomsterna ett överskott
på 1,4 miljarder euro netto, jämfört med ett
underskott på 0,7 miljarder euro under samma
period 1998. De löpande nettotransfereringarna
till hemmahörande utanför euroområdet –
inklusive EU-institutioner – uppvisade ett
underskott på 2,8 miljarder euro, dvs. 1,1
miljarder euro lägre än i april 1998.

För april noterades ett överskott av kapital-
transfereringar m.m. på 0,6 miljarder euro. Under
de första fyra månaderna 1999 uppgick
överskottet till 3,1 miljarder euro.

Box 6

Utvecklingen av utrikeshandeln under 1997 och 1998
Nyligen offentliggjord statistik som sammanställts av Eurostat – där siffrorna för utrikeshandeln är uppdelade

efter volym och enhetsvärde – bidrar till att förklara de bakomliggande orsakerna till det minskade överskottet i

handelsbalansen för euroområdet 1998. Enligt denna statistik – som stämmer överens med de betalningsbalans-

uppgifter som ECB offentliggjort i månadsrapporterna sedan april – var den främsta drivkraften en kraftig

nedgång i exportvolymen som mer än uppvägde att importpriserna ökade långsammare eller t.o.m. sjönk.

Med hjälp av ett glidande 12-månaders medeltal för att jämna ut de månatliga variationerna kan den långsammare

ökningen av exportvärdet nästan helt hänföras till volymutvecklingen, eftersom enhetsvärdena på det hela taget

var oförändrade. Som framgår av diagrammet ovan (varuexport – totalt), började ökningen av exportvolymerna

avta i mars 1998; för hela 1998 ökade exportvolymen med bara 2,8%, jämfört med 10,7% året dessförinnan.
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Bakom nedgången i exporttillväxten totalt sett, uttryckt i värde, döljer sig emellertid en intressant utveckling av den

geografiska fördelningen. I synnerhet beror trenden till stor del på att exporten till andra asiatiska länder än Japan

minskade och på att exporten till Storbritannien snabbt avtog (se diagrammet ovan för varuexporten fördelad på

destinationsland).

När det gäller importen steg efterfrågan uttryckt i reala termer under 1998 som en följd av den starka inhemska

efterfrågan i euroområdet. Samtidigt sjönk emellertid importpriserna kraftigt, vilket ledde till att importvärdet

ökade långsammare under 1998. Euroområdets import ökade då med bara 5,0%, uttryckt i värde, jämfört med

Export – totalt Exportvärde – destinationsland

Importvärde – ursprungslandImport – totalt

Euroområdets export och import av varor
(12-månaders glidande medeltal, årlig procentuell förändring)

Källa: Eurostat
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Omslag till överskott i
portföljinvesteringarna i april

För de första fyra månaderna 1999 uppvisade
den finansiella balansen ett utflöde på 4,3 miljarder.
I april rapporterades emellertid ett nettoinflöde
på 17,3 miljarder euro. Detta inflöde berodde

huvudsakligen på att minskningen av MFI-sektorns
kortfristiga externa tillgångar uppvägde utflödet
till följd av utländska direktinvesteringar. Dessutom
förekom vissa inflöden för posterna portfölj-
investeringar, finansiella derivat och valuta-
reservstillgångar.

Tabell 8
Euroområdets betalningsbalans 1)

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

Källa: ECB.
Summabeloppen kan avvika från summan av delarna p.g.a avrundning.
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När det gäller direktinvesteringar noterades ett
nettoutflöde på 23,7 miljarder euro för årets
första fyra månader, varav 13,8 miljarder euro
avsåg april månad. Ökningen av utflödet i april
jämfört med de föregående månaderna berodde
på större direktinvesteringar netto utomlands av
hemmahörande i euroområdet.

Portföljinvesteringarna uppvisade ett nettoutflöde
på 39,5 miljarder euro under perioden januari-
april 1999. I april rapporterades emellertid ett
inflöde på 2,4 miljarder euro, jämfört med
utflöden på 33,2 miljarder euro i mars och
16,8 miljarder euro i februari. Ett viktigt skäl till
det inflöde som noterades i april var att
hemmahörande i euroområdet löste in eller sålde
penningmarknadsinstrument utgivna av
hemmahörande utanför euroområdet. Köp av
aktier i euroområdet av hemmahörande utanför
euroområdet bidrog till inflödet för
portföljinvesteringar, precis som i januari och
februari. I mars noterades däremot ett kraftigt
utflöde (22,3 miljarder euro), som emellertid
verkar ha berott på ett fåtal stora enskilda
transaktioner. När det gäller nettoköp av

utländska aktier av hemmahörande i euroområdet
noterades endast ett begränsat utflöde i april,
vilket bekräftade trenden från de föregående
månaderna. När det gäller skuldinstrument,
slutligen, förekom det ett måttligt inflöde, främst
som följd av transaktioner i obligationer. I april
var efterfrågan på utländska obligationer bland
hemmahörande i euroområdet lägre än i februari
och mars.

Inflödet beträffande övriga placeringar uppgick
till 52,2 miljarder euro för de första fyra
månaderna 1999. I april uppvisade posten övriga
placeringar ett nettoinflöde på 24,5 miljarder euro,
främst beroende på en minskning av MFI-sektorns
kortfristiga externa tillgångar.

Beträffande finansiella derivat noterades ett
nettoinflöde på 2,7 miljarder euro i april
(1,1 miljarder euro för perioden januari-april).
Slutligen minskade valutareservtillgångarna med
1,5 miljarder euro. Under årets första fyra månader
minskade reservtillgångarna med 5,5 miljarder
euro.
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Den långsiktiga utvecklingen och
konjunkturvariationerna i ekonomiska
indikatorer i länderna i euroområdet

Införandet av euron i början av året utgör en milstolpe i den europeiska ekonomiska integrationen. Det
innebar också en förändring i det sätt på vilket man bedömer den ekonomiska utvecklingen, genom att
man började se till utvecklingen i euroområdet som helhet. Dessutom bedöms den ekonomiska utveck-
lingen i de enskilda länderna i euroområdet i allt större utsträckning på grundval av i vilken omfattning den
motsvarar utvecklingen i andra länder som deltar i valutaunionen samt utvecklingen i euroområdet som
helhet. I samband med den senaste produktions- och prisutvecklingen har t.ex. oro uttryckts över skillna-
der i utvecklingen. Sådana skillnader måste noggrant övervakas och vid behov bör åtgärder vidtas. Denna
artikel är ett första bidrag till en diskussion i frågan om skillnader och likheter i den ekonomiska utveck-
lingen i länderna i euroområdet på basis av en analys av mönstren från början av 1970-talet och fram till
1998.

Analysen omfattar den långsiktiga utvecklingen och de långsiktiga konjunkturvariationerna för följande
indikatorer: real BNP, total sysselsättning, industriproduktion och konsumentpriser. Bland de många andra
indikatorer som brukar användas för att bedöma läget spelar dessa en viktig roll för bedömningen av den
ekonomiska situationen. På det hela taget verkar länderna sammantaget ha haft en relativt likartad
ekonomisk utveckling om man ser till de faktorer som spelar in. Som förväntat och enligt vad som erfarits
på senare tid upphörde inte produktions- och prisutvecklingen att skilja sig åt mellan länder  den 1 januari
1999, utan fortsatte efter starten av etapp tre i den ekonomiska och monetära unionen. Analysen som
presenteras i detta avsnitt visar att de skillnader som uppstått på senare tid ingalunda är onormala.

Eftersom införandet av euron och de särskilda villkor som är förknippade med valutaunionen markerar ett
betydande brott med det förflutna kan resultaten av denna analys endast ge begränsad vägledning till den
framtida utvecklingen. Analysen kan emellertid bidra till att ge perspektiv påutvecklingen. Det är med
andra ord för tidigt att dra några konkreta slutsatser om konsekvenserna av valutaunionen för de
framtida skillnaderna i den ekonomiska utvecklingen i länderna i euroområdet och det sätt på vilket den
gemensamma valutan i sin tur skulle kunna påverkas av sådana mönster.

1 Den ekonomiska utvecklingen återspeglar både långsiktiga
trender och konjunkturrörelser

Den komplexa frågan om skillnader och likheter i
den ekonomiska utvecklingen i länderna i
euroområdet kanske bäst kan åskådliggöras uti-
från konsumentprisökningen och den reala BNP-
tillväxten i slutet av 1998. I enlighet med det än-
damålsenliga riktmärket för den gemensamma
penningpolitiken hade nästan alla länder i
euroområdet då antingen nyss uppnått eller
upprätthållit en konsumentprisökning på mindre
än 2% under de senaste två åren, även om ett
fåtal länder uppvisade något högre inflationstakt.
Trots en hög samstämmighet i inflationsnivån över
lag bidrar landspecifika tillfälliga faktorer fortsatt
till att de kortsiktiga rörelserna runt dessa stabila
prisökningstakter skiljer sig åt mellan olika länder.
Efter en återhämtningsperiod på två år i nästan
alla medlemsstater uppstod under förra året dess-

utom kortsiktiga skillnader i tillväxttakten mellan
länderna i euroområdet. (Se Box 1 för en redogö-
relse för den senaste tidens utveckling i real BNP
och konsumentpriser i länderna i euroområdet.)
Viss oro har uttryckts över de senaste skillnaderna
i tillväxt- och inflationsutvecklingen mellan län-
derna i euroområdet. Syftet med denna analys är
att tillhandahålla analysramar för att kunna be-
döma den aktuella utvecklingen utifrån ett histo-
riskt perspektiv, även om de förändringar som kan
tillskrivas införandet av euron gör att det inte ger
någon klar indikation på den sannolika framtida
utvecklingen. Sammantaget tycks en hög grad av
konformitet i den långsiktiga prisutvecklingen i
länder med låg inflation ha varit ett framträdande
drag på senare tid. Samtidigt är den senast tidens
kortsiktiga skillnader i produktionsutvecklingen
mellan de olika länderna inte alls något ovanligt.
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Box 1

Skillnader i den reala BNP-tillväxten och HIKP-inflationen mellan länderna i
euroområdet på senare tid

Som framgår av huvudtexten i detta kapitel tenderar vissa skillnader i produktionstillväxt och konsumentpris-

inflation att vara ett vanligt inslag i den ekonomiska utvecklingen i länderna i euroområdet. I samband med

införandet av euron har sådana skillnader fått större uppmärksamhet. I synnerhet har de nyligen observerade

skillnaderna i tillväxttakt mellan de större medlemsstaterna lett till viss diskussion om de senaste uppgifterna bör

tolkas som tecken på mera bestående skillnader i tillväxtmönstret mellan länderna i euroområdet eller som en

normal tillfällig skillnad i produktionstillväxten.

Vissa skillnader i den reala BNP-tillväxten har nyligen framträtt

Enligt statistik för det fjärde kvartalet 1998 har skillnader i BNP-tillväxt uppstått mellan enskilda länder i euroområdet

under senare tid.1  En jämförelse med föregående kvartal visar särskilt på en negativ real BNP-tillväxt i Tyskland

och Italien, medan endast en måttlig minskning noterats i Spanien. I Frankrike skedde, å andra sidan, en uppgång

i produktionstillväxten. Jämfört med fjärde kvartalet 1997 är skillnaderna relativt små men finns ändå kvar.

Flera faktorer bidrar till dessa skillnader i den totala BNP-tillväxten. I de flesta länder i euroområdet var den

inhemska efterfrågan, särskilt den privata konsumtionen, tillräckligt stark för att sammantaget bibehålla en positiv

tillväxt trots den negativa effekten av yttre faktorer. Detta var dock inte fallet i Italien eller, i viss utsträckning, i

Tyskland. I Italien var den privata konsumtionens bidrag till tillväxten under fjärde kvartalet 1998 lägre än under

de senaste två åren.

I Italien minskade exportens bidrag till tillväxten under fjärde kvartalet förra året, medan endast en svag nedgång

noterades i de flesta andra länderna i euroområdet. Detta tycks bero på sammansättningen av den italienska

exporten, som mer liknar den i tillväxtländerna. I efterdyningarna till valutadevalveringarna i Sydostasien förlo-

rade den italienska exporten i konkurrenskraft, något som uppmärksammades redan förra året. En väsentligt

minskad import har emellertid dämpat den minskade exportens negativa effekt på tillväxten. Även i Tyskland och

Frankrike noterades en avsevärd minskning i exportens bidrag till tillväxten under fjärde kvartalet 1998, även om

utvecklingen inte var lika markerad som i Italien. Eftersom importen i båda fallen endast i begränsad omfattning

uppvägde de negativa effekterna på importsidan föll nettoexportens bidrag till tillväxten relativt markant.

Bidraget till tillväxten från lagerförändringar föll avsevärt i Tyskland och Italien under sista kvartalet 1998, medan

det i stort sett förblev oförändrat i de flesta andra länder i euroområdet. Generellt sett är det emellertid svårt att

uteslutande hänföra detta till den ekonomiska utvecklingen eftersom lagerförändringar i de flesta länder även

återspeglar statistiska osäkerheter. Sammantaget beror den senaste nedgången i Tyskland till övervägande del på

de mer instabila komponenterna i den samlade efterfrågan, exporten och lagerförändringarna, medan nedgången

i Italien i större utsträckning verkar beröra samtliga BNP-komponenter.

Som framgår av huvudtexten i detta kapitel är den senaste ökningen i skillnaderna mellan real BNP-tillväxt i

enskilda länder inte exceptionella i ett historiskt perspektiv. Samtidigt, om man blickar framåt, kommer skillnaden

mellan den reala BNP-tillväxten i de länder som nyligen haft en långsam tillväxt (Tyskland och Italien), å ena

sidan, och euroområdet som helhet, å andra sidan, att minska enligt kommissionens vårprognos. Faktum är att

detsamma verkar gälla för skillnaden i den reala BNP-tillväxten mellan de snabbt växande länderna (i synnerhet

Spanien, Irland, Portugal och Finland) och euroområdet.

1 Med tanke på att de senaste uppgifterna som sammanställts i enlighet med det nya nationalräkenskapssystemet (ENS 95) är preliminära
och ofullständiga grundas uppgifterna i denna fördjupningsruta på det gamla nationalräkenskapssystemet (ENS 79), med undantag för
beskrivningen av utvecklingen under första kvartalet 1999.
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I detta avseende bör det betonas att på basis av data som reviderats i enlighet med de nya ENS 95 definitionerna,

är skillnaden mellan de reala kvartalstillväxttakterna för BNP i Tyskland och Italien å ena sidan och Frankrike och

Spanien å den andra mycket mindre under det fjärde kvartalet 1998 än vad som tidigare registrerats. Skillnaden

minskade ytterligare under första kvartalet 1999.

    

Källor: Eurostat, Kommissionens förväntningar för 1999 och 2000, och ECB beräkningar.
Anm: Sammansättningen av  grupperna varierar varje år. Länder med en real BNP-tillväxt nära euroområdets medeltal (+/- 0,3 p.e.) är samlade
i mellangruppen. Länder med högre tillväxt är i den ”snabba” gruppen, och de resterande länderna är i den ”långsamma” gruppen. De olika
staplarna representerar det ovägda genomsnittet för den reala BNP-tillväxten i varje grupp. Linjen representerar den ovägda
standardavvikelsen för de 11 länderna i euroområdet.

Genomsnittlig real BNP-tillväxt i olika ländergrupper
(Årlig procentuell förändring; årsdata)

Skillnaderna i konsumentprisökningarna varierar inom rimliga gränser

I viss utsträckning återspeglar skillnaderna i konsumentprisökningarna, mätt med HIKP, skillnader i reala BNP,

även om strävan att uppfylla konvergenskriteriet om prisstabilitet i enlighet med Fördraget om upprättandet av den

Europeiska gemenskapen samtidigt har haft stor betydelse . Under den senaste tiden har tillväxten varit särskilt

stark i Spanien, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Portugal och Finland. Det är i synnerhet den kraftiga inhem-

ska efterfrågan som har genererat högre än genomsnittliga prisökningar i total HIKP i dessa länder (med undantag

för Luxemburg och Finland), särskilt för priser på tjänster. Samtidigt har en återhållsam lönepolitik och en stark

produktivitetstillväxt dämpat pristrycket i t.ex. Tyskland och Frankrike. Dessutom har tillfälliga faktorer som t.ex.

olikartad utveckling i livsmedelspriser, särskilt säsongslivsmedel, bidragit till skillnader i total HIKP. I ett långsik-

tigt perspektiv kan även strukturella faktorer som återspeglar en olikartad produktivitetsutveckling i regioner och

sektorer samt prisnivåjusteringar förklara skillnader i HIKP.

Enligt kommissionens vårprognos 1999 förväntas spridningen mellan högsta och lägsta HIKP minska till 1,5 och

1,3 procentenheter under 1999 respektive 2000 från 1,6 procentenheter 1998, medan standardavvikelsen förvän-

tas minska till 0,5 respektive 0,4 procentenheter från 0,6 procentenheter 1998. Denna spridning ligger  inom

gränsen för vad som ansetts godtagbart enligt konvergenskriterierna i Fördraget om upprättandet av den Europe-

iska gemenskapen.
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Den långsiktiga utvecklingen återspeglas i en
trend för respektive variabel, och konjunktur-
rörelserna definieras som kortsiktiga avvikelser
från denna trend. Även om det i praktiken kan
visa sig svårt att empiriskt skilja mellan trend
och konjunktur, är en sådan åtskillnad till hjälp
då dessa två fenomen ofta diskuteras i samband
med olika ekonomiska frågor. I vad mån den
trendmässiga utvecklingen i produktionstill-
växten ökar eller minskar mellan länderna dis-
kuteras t.ex. i samband med att vissa länder som
försöker hinna ikapp andra länder, medan gra-
den av likartade konjunkturrörelser i länderna
diskuteras termer av hur  synkroniserad utveck-
lingen är. Vad gäller skillnader i inflation mellan
länderna diskuterades mönstrena under upplop-
pet till valutaunionen främst i samband med de
nominella konvergenskriterierna och det fanns
inte något stort behov av att uttryckligen skilja
mellan långsiktiga trender och kortsiktiga
konjunkturvariationer i prisökningarna.

För att på ett överskådligt sätt lägga fram resul-
taten av denna analys används en enhetlig me-
tod för att bryta ner var och en av de serier som
granskas nedan i en trendmässig komponent och
en konjunkturkomponent, samt för att fastställa
graden av synkronisering i konjunktur-
utvecklingen (se Box 2 för ytterligare informa-
tion om metoderna som används i denna ana-
lys). Även om olika metoder för att rensa för
trenden kan leda till något olika resultat, anses

detta inte påverka validiteten i de allmänna slut-
satser som dras. Korrelationskoefficienter mel-
lan konjunkturkomponenter har sammanställts
för glidande 10-årsperioder. Koefficienterna hän-
för sig till slutet av respektive period, vilket inne-
bär att den senast tillgängliga statistiken för 1998
återspeglar det genomsnittliga inbördes förhål-
landet mellan utvecklingen i enskilda länder och
utvecklingen i hela euroområdet under 1989–
1998. Detta innebär att hänvisningar till särskilda
perioder måste ses i ett större sammanhang, där
individuella resultat eventuellt återspeglar ett
antal företeelser och större händelser som på-
verkar statistiken under en längre tid. Eftersom
de enskilda ländernas påverkan på utvecklingen
i hela euroområdet väger olika tungt tenderar
korrelationen för de större länderna i
euroområdet att vara högre än för de mindre
länderna. Särskilt för Tyskland kan man t ex vänta
sig en högre korrelation med totalen för hela
euroområdet än andra länder eftersom landet
står för nästan en tredjedel av utvecklingen i hela
euroområdet. Korrelationen mellan utvecklingen
i de enskilda länderna och den i euroområdet
som helhet gör det utan tvekan mindre tydligt
hur synkroniserad utvecklingen i de enskilda län-
derna i euroområdet är. Detta kan ändå betrak-
tas som en naturlig grund för jämförelser, efter-
som penningpolitiska beslut grundas på den eko-
nomiska utvecklingen i euroområdet som hel-
het, till vilken enskilda länder bidrar i olika om-
fattning.

Box 2
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En metod för rensning för trend och korrelationsanalys

Konjunkturkomponenter definieras normalt sett som en series avvikelser från trenden. I detta sammanhang härrör

de trendmässiga serierna från rent statistiska överväganden, snarare än från en specifik ekonomisk teori. Till följd

av dess allmänt utbredda användning i empirisk ekonomi har Hodrick-Prescott filtret (HP-filtret) tillämpats för att

mekaniskt bryta ned de enskilda variablerna i en trend och en konjunkturkomponent. HP-filtret kan bäst karaktä-

riseras som ett symmetriskt glidande medeltal. Det minimerar följande funktion där Y och Y* betecknar värden för

faktiskt utfall respektive trend:
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Denna metod är i huvudsak en avvägning mellan trendens överensstämmelse med utfallsdata (den första termen),

och trendens jämnhet (den andra termen). Resultatet av denna avvägning beror på värdet av parametern l, vilken

vanligtvis varierar med frekvensen av den analyserade statistiken. Eftersom normalinställningarna för l (14,400 för

månadsdata och 1,600 för kvartalsdata) har en tendens att lämna alltför stor konjunkturvariation i den erhållna

trendserien har de respektive värdena för månads- och kvartalsdata höjts i denna beräkning. Filtret har tillämpats på

tillväxttakterna i de undersökta variablerna. Bortsett från statistiska överväganden om att HP-filtret är känsligt för

hur stationära de stationära de statistiska uppgifterna är återspeglar detta också det faktum att det ekonomiskt

intressanta i denna analys ligger i tillväxtcykler snarare än i klassiska konjunkturcykler, och i inflation snarare än

i prisnivåer.

Korrelationskoefficienterna mellan konjunkturkomponenterna i de olika länderna är känsliga för valet av metod att

rensa för trenden. Även om det finns ett flertal alternativ har de alla normalt sett olika brister, t.ex. kännetecknas

HP-filtret av s.k. ”slutpunktsbias” vilket beror på att trenden tar hänsyn till både fördröjda och tidigarelagda värden

i serierna. De allmänna slutsatser som kan dras från denna beräkning bedöms dock vara tillräckligt starka i den

meningen att de inte på ett avgörande sätt är avhängiga användningen av HP-filtret i stället för andra möjliga

metoder för att rensa för trenden i statistiken, även om användningen av alternativa filter skulle leda till något

annorlunda resultat, även vad beträffar konjunkturförloppen. Trenderna bör emellertid behandlas med särskild

försiktighet eftersom, den trend som härleds genom användningen av HP-filtret likt andra snarlika metoder,

förväntas vara en jämn serie, snarare än en som utmärks av plötsliga och skarpa ändringar till följd av strukturbrott.

Korrelationsanalys används för att sammanfatta i vilken omfattning konjunkturkomponenterna är korrelerade

mellan länderna. En hög korrelationskoefficient tyder på att länderna tenderar att befinna sig på liknande stadier i

konjunkturen. Själva graden av synkronisering bestäms utifrån en samtidig korskorrelation, medan det övergri-

pande sambandet mellan konjunkturrörelserna mäts genom maximeringskoefficienten som framträder från kors-

korrelationen vid olika fördröjningar i tiden. Detta möjliggör en relativt omfattande analys. Synkroniserings-

utvecklingen över tiden undersöks på basis av samtida korskorrelationskoefficienter för rullande 10-årsperioder.

Även om förekomsten av ökad eller minskad synkronisering kan påvisas är det osäkert huruvida detta beror på

generellt starkare eller svagare samband i konjunkturutvecklingen eller helt enkelt på ett skift i konjunkturfasen ,

vilket effektivt minskar den tidsförskjutning som ger den högsta korrelationen. Beläggen för en ökad synkronise-

ring måste därför anses mycket övertygande om den samtidiga korrelationen ökar över tiden och tenderar att

motsvara den högsta korrelationen utan förskjutningar i tiden.

För att kunna genomföra analysen under en längre tidsperiod har det varit nödvändigt att välja serier för enskilda

länder som omfattat hela perioder eller att länka samman flera serier. Graden av harmonisering i statistiken är

sålunda lägre än för den statistik som täcker endast den senaste tiden. HIKP finns t.ex. endast tillgängligt för 1990-

talet varför nationella KPI använts. Dessutom har hänsyn tagits till den tyska återföreningen genom att slå samman

tillväxttakten för data över det återförenade Tyskland med de tidigare dataserierna för Västtyskland. I vissa fall har

statistikfrekvensen transformerats och i andra fall har statistik från olika källor använts. Slutligen har BNP- och

sysselsättningsdata som beräknats enligt den nya statistiska systemet (ENS 95) nyligen blivit tillgänglig för ett

antal länder. Den nya statistiken kan ha haft en viss inverkan på de exakta resultaten, särskilt för de senaste

trenderna och cykliska mönstren. Både det faktum att statistik endast varit tillgänglig under en kortare period och

den begränsade jämförbarheten med tidigare statistik begränsar emellertid möjligheten att genomföra denna analys

på grundval av den nya ENS 95 statistiken. Dessutom är det inte sannolikt att de övergripande resultaten vad gäller

de konjunkturmässiga korrelationerna kommer att ändras i särskilt stor utsträckning.
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2 Några empiriska belägg för skillnader och likheter i den
ekonomiska utvecklingen

En granskning av viktiga
ekonomiska indikatorer

I denna artikel granskas några viktiga ekonomiska
indikatorer med avseende på deras långsiktiga
utveckling och konjunkturrörelser i länderna,
inbegripet utvecklingen av såväl priser som reala
variabler. De fyra indikatorer som beaktas är real
BNP, total sysselsättning, industriproduktion och
konsumentpriser. Dessa spelar en viktig roll för
bedömningen av den ekonomiska situationen.
(Den breda uppsättningen indikatorer i ECB:s
bedömning av utsikterna för prisstabiliteten
diskuterades i en artikel i ECB:s månadsrapport
för april, med rubriken “Kortsiktiga ekonomiska
indikatorer och deras roll i analysen av
prisutvecklingen i euroområdet”.) För samtliga
fyra indikatorer härleds trend- och
konjunkturkomponenterna från respektive
förändring jämfört med föregående år. För de tre
reala indikatorerna – real BNP,  total sysselsättning
och industriproduktion – tenderar utvecklingen
att samvariera i hög grad. För varje enskilt land
är det därför sannolikt att den trendmässiga
sysselsättnings- och produktionstillväxten är i linje
med den trendmässiga reala BNP-tillväxten.
Detsamma gäller för konjunkturkomponenterna
i tillväxten. Ett resultat som visar på samvarierande
och synkroniserade konjunkturtrender för en
variabel i de olika länderna skulle således tyda
på ett liknande resultat för de andra
variabelindikatorerna. Inflationsmönstren kan följa
en mer egen utveckling (se nedan).

Reala BNP och industriproduktionen är båda
viktiga mått på ekonomisk aktivitet, varvid
industriproduktionen hänför sig till den mer
konjunkturkänsliga sektorn i den totala ekonomin.
Industriproduktionen står för cirka en tredjedel
av den sammanlagda produktionen i hela
euroområdet (vilket också gäller i de flesta
enskilda medlemsstater). Både för euroområdet
som helhet och för de enskilda länderna tyder

detta på att konjunktursvängningar i industri-
produktionen och den reala BNP:n är relativt
väl synkroniserade. Industriproduktionens andel
av den totala aktiviteten har emellertid generellt
minskat de senaste decennierna. Samtidigt har
tjänstesektorerna, som främst producerar icke-
omsättningsbara produkter, ökat i förhållande till
industrin. Följaktligen beror den grad till vilken
de långsiktiga trenderna i BNP och industri-
produktion överensstämmer på omfattningen och
tempot i ekonomiska strukturförändringar. Dessa
förändringar beror i sin tur på faktorer som
ekonomisk utvecklingsnivå, tekniska framsteg och
förändringar i internationell konkurrenskraft.
Över lag har konvergensprocessen vad gäller
inkomsten per capita särskilt utmärkts av att
produktivitetsskillnaderna minskat inom de
industrisektorer som producerar omsättnings-
bara varor.

På liknande sätt är sysselsättningsutvecklingen
på kort sikt kopplad till den kortsiktiga
produktionsutvecklingen. Huruvida det även finns
ett starkt samband mellan den långsiktiga
sysselsättningsutvecklingen och den långsiktiga
produktionsutvecklingen beror på hur arbets-
och varumarknaderna fungerar och i synnerhet
på den relativa graden av flexibilitet som råder
på dessa marknader. Närmare bestämt avgör
flexibiliteten i lönesättningen samt de faktorer
som motiverar respektive hämmar personer att
söka och skapa arbeten  omfattningen och
hastigheten för hur snabbt til lväxten i
produktionen leder till ökad sysselsättning. Ju
stelare system desto mer sannolikt att en ökning
i produktionstillväxten endast leder till en kraftigt
fördröjd sysselsättningsökning. Även om de
enskilda länderna utsätts för samma
produktionschocker, vilket förvisso leder till en
mer synkroniserad konjunkturutveckling,
kommer de strukturella särdragen följaktligen att
avgöra i vilken utsträckning detta även ger upphov
till en synkroniserad sysselsättningsutveckling.
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Real BNP-tillväxt

Sedan början av 1970-talet har den reala BNP-
tillväxten i de flesta av länderna i gått igenom
tre större konjunkturcykler. Dessa cykler nådde
sin botten i mitten av 1970-talet, i början av
1980-talet respektive i början av 1990-talet, med
viss variation mellan länderna (se Diagram 1).
Konjunkturnedgången i mitten av 1970-talet
förefaller vara den som till största delen sam-
manföll i de enskilda länderna, medan tillväxt-
mönstren därefter avvek något mer mellan vissa
länder. Särskilt den ekonomiska återhämtnings-
period som följde på konjunkturnedgången i
början av 1980-talet varierade mellan länderna.
Medan den årliga tillväxten i flera fall (särskilt i
Irland) förblev klart positiv, även under den svaga
perioden i början av 1990-talet, upplevde Fin-

land däremot en mycket kraftig och utdragen
konjunkturnedgång. Generellt sett förefaller vissa
länder ha haft en ekonomisk utveckling under
1990-talet som i stora drag skilde sig från ut-
vecklingen i euroområdet som helhet.

När det gäller den trendmässiga tillväxttakten
förelåg avsevärd konvergens före den första
oljeprischocken. Under första hälften av 1970-
talet låg den trendmässiga tillväxttakten för det
mesta mellan 3% och 4% (se Tabell 1).
Tillväxttakten avtog därefter generellt och på
1980-talet låg den trendmässiga tillväxttakten på
mellan 2% och 2,-5% i de flesta av länderna i
euroområdet. Under 1990-talet har emellertid
tillväxttakten divergerat i något högre grad.
Medan omfattande produktivitetschocker – t.ex.
oljeprischocker – tenderar att förstärka likheten

 Diagram 1

Real BNP-tillväxt i länderna i euroområdet
(Årlig procentuell förändring; årsdata)

Källa: ECB beräkningar.
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i den trendmässiga tillväxttakten kan andra
tillväxtbestämmande faktorer komma att bli mer
framträdande, när sådana chocker inte inträffar,.
Skillnaderna kan då mer tydligt hur långt
”fattigare” länderna kommit för att närma sig de
”rikare” länderna, eller hur mycket de enskilda
länderna har återhämtat sig från den senaste
konjunkturnedgången. I vissa länder har en
långsammare trendmässig tillväxt placerat
behovet av strukturreformer för att främja en
långsiktig tillväxt i fokus. Det finns vissa tecken
på att de länder som tidigare och mer beslutsamt
slog in på en sådan väg har sett en relativt stark
återhämtning i den trendmässiga tillväxttakten.
Detta förklarar en del av skillnaden. De länder
som växt snabbast de senaste åren, särskilt Irland,
Luxemburg, Finland och Nederländerna, står för
merparten av de senast uppmätta skillnaderna i
den trendmässiga tillväxttakten. För Irlands del
beror detta delvis på oupphörliga ansträngningar
att närma sig övriga länder. I Italien har den
uppmätta trendmässiga tillväxten under 1990-
talet däremot minskat. Detta verkar vara en
utveckling som pågått sedan 1970-talet. Bortsett
från den tyska återföreningen, som tillfälligt ledde
till en ökning i tillväxttakten i början av 1990-
talet, förefaller den trendmässiga tillväxten i
Tyskland i stort sett ha varit oförändrad jämfört
med 1980-talet. I andra länder som Spanien,
Frankrike, Österrike och Portugal verkar den

trendmässiga produktionen på senare tid ligga
mer i linje med den från slutet av 1980-talet,
vilket tyder på att det inte har förekommit någon
större trendmässig förändring under det senaste
decenniet. I Belgien har den trendmässiga
tillväxten återhämtat sig från de relativt låga
nivåerna på 1980-talet.

Synkroniseringen av den kortsiktiga
konjunkturutvecklingen i BNP-tillväxt verkar ha
större likheter bland länderna i euroområdet
än den trendmässiga tillväxttakten. Denna
slutsats kan dras från analysen av korrelationen
mellan enskilda länder och euroområdet som
helhet för konjunkturkomponenterna i BNP-
tillväxten. För de större länderna översteg i
genomsnitt korrelationen 0,5 och avvek endast
marginellt från  0,7 - 0,8 under merparten av
den undersökta perioden (se den övre delen av
Diagram 2). Detta är i synnerhet fallet för
Tyskland och Frankrike. I Italien och
Nederländerna kunde man notera en lägre
korrelation under första hälften av 1970-talet
som dock stadigt ökade under andra hälften av
1970-talet och då i stort överstämde med
nivåerna för Tyskland och Frankrike. För
Spaniens del minskade korrelationskoefficienten
under 1980-talet från runt 0,6 till nära noll.
Slutet av 1980-talet kännetecknades av en
allmänt ökad synkronisering mellan de enskilda

 Tabell 1

Euroområdet 3,7 2,7 2,3 2,5 2,4 2,3

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

Tyskland 3,1 2,3 2,1 2,5 2,4 2,2

Spanien 4,3 2,6 2,2 2,6 2,6 2,7

Frankrike 3,8 2,8 2,2 2,1 1,9 2,0

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

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

Luxemburg 3,0 2,5 3,6 5,1 5,3 5,0

Nederländerna 3,8 2,4 1,9 2,3 2,8 3,1

Österrike 4,1 2,9 2,3 2,4 2,4 2,4

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

Finland 3,7 3,0 2,6 2,0 2,1 3,2

1971 - 1975 1976 - 1980 1981 - 1985 1986 - 1990 1991 - 1995 1994 - 1998

Trendmässiga tillväxttakter i länderna i euroområdet
(Genomsnittlig årlig procentuell förändring)

Källa: ECB:s beräkningar.
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 Diagram 2

länderna och euroområdet som helhet, vilket
framgår av att korrelationskoefficienterna steg
till över 0,8 i genomsnitt. Denna ökning följdes
av en minskning i början av 1990-talet. Det
faktum att korrelationskoefficienten minskade
minst för Tyskland, men föll i samma utsträckning
i de andra större länderna, tyder på att det var
Tyskland som avvek från de andra länderna men
att Tyskland, till följd av sitt inflytande, förblir
mer synkroniserat med euroområdet som helhet.
Under mitten av 1990-talet inträffade en allmän
återhämtning i korrelationskoefficienterna till
runt 0,7, och högre för Tysklands del. Detta stöds
av resultaten för den bilaterala korrelationen
mellan enskilda länder, men resovisas inte här.

Även om korrelationskoefficienterna i genomsnitt
inte helt återhämtade sig till toppnoteringarna i
början och slutet av 1980-talet minskade
skillnaden i dem mellanländerna jämfört med
dessa tidigare perioder. I synnerhet har
konjunkturutvecklingen för BNP först nyligen
synkroniserats mellan Spanien och euroområdet
som helhet. Å andra sidan uppmättes i Italien
den minsta återhämtningen av synkroniseringen
av korrelationskoefficienterna och har under de
senaste åren legat i den nedre delen av intervallet
för de större länderna.

Beläggen för att BNP-utvecklingen i de mindre
länderna varit synkroniserad med den i

Korrelationen mellan enskilda länder och euroområdet för den reala
BNP-tillväxten

(Glidande 10 års korrelation, kvartalsdata)

              

             

Källa: ECB:s beräkningar.
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euroområdet är mer oklara (se den nedre delen
av Diagram 2). Eftersom de inte påverkar totalen
i särskilt stor utsträckning, har utvecklingen i
dessa länder endast en begränsad inverkan på
nivån för området som helhet. Belgien och
Österrike har i stort följt det mönster som
beskrivits för de större länderna. I synnerhet har
Belgien uppvisat en oavbrutet hög grad av
synkronisering med utvecklingen i euroområdet.
Korrelationskoefficienterna har för det mesta
legat över 0,8, och minskade i början av 1990-
talet i mindre utsträckning än i de flesta större
länder. Sammantaget liknar korrelationsnivån och
mönstret i Belgien dem för Tyskland, vilket tyder
på att den konjunkturella BNP-utvecklingen är
väl synkroniserad mellan de båda länderna. En
liknande slutsats kan dras för Österrike, som har
en hög korrelation på över 0,8 med utvecklingen
i euroområdet under 1990-talet, med en
förhållandevis liten minskning i början av
årtiondet. Tidigare var emellertid graden av
synkronisering något lägre för Österrike än för
Belgien och de flesta större länder.
Synkroniseringen av den sammantagna BNP-
utvecklingen i Portugal har ökat totalt sett i
förhållande till den i euroområdet som helhet.
Korrelationskoefficienten steg kontinuerligt från
negativa värden i början av 1970-talet till över
0,8 i början av 1980-talet. Den föll senare och
låg kvar på runt 0,5 under andra hälften av 1980-
talet innan den på nytt steg till 0,7 i mitten av
1990-talet. Jämfört med de nämnda länderna har
de tre minsta medlemsstaterna – Irland,
Luxemburg och Finland – alla haft en märkbart
lägre grad av synkronisering under 1990-talet.
Deras respektive korrelationskoefficienter ligger
i allmänhet under 0,5. Detta pekar för Irlands
del på en ökning jämfört med tidigare perioder,
medan konjunkturkomponenten i BNP-tillväxten
i Luxemburg och Finland har blivit mindre
synkroniserad med den i euroområdet som
helhet jämfört med 1970-talet och början av
1980-talet.

Sammantaget verkar korrelationen för
konjunkturrörelserna i BNP vara relativt hög
mellan en betydande  grupp av länder och hela
euroområdet, särskilt på senare tid. Irland,
Luxemburg och Finland förefaller vara undantag.

En bidragande orsak till graden av synkronisering
är de stora oljeprischockerna som påverkade alla
länder på nästan samma sätt och vid den
tidpunkten sålunda gav upphov till en mer eller
mindre gemensam konjunkturutveckling. Detta
stöds av det faktum att korrelationen mellan
enskilda länders konjunkturutveckling var som
högst vid varierande fördröjning under perioden
fram till i början av 1970-talet, medan den
samtidiga korrelationen tenderar att vara högst
efter chockerna. Den något lägre graden av total
synkronisering under 1990-talet återspeglar i
huvudsak en något minskning mellan de tre
största länderna, dvs. Tyskland, Frankrike och
Italien. Den tyska återföreningen är sannolikt en
viktig faktor som ligger bakom denna utveckling,
vilket tyder på att detta resultat kan vara tillfälligt
och kanske inte korrekt återspeglar den
underliggande utvecklingen i synkroniseringen.
Faktum är att under perioden efter 1994 förefaller
den tyska konjunkturen än en gång i högre grad
ha synkroniserats med den i andra länder och
den totala synkroniseringen åter bli ungefär lika
hög som under andra hälften av 1970-talet, dvs.
under perioden mellan oljeprischockerna. Med
tanke på att det rörde sig om allmänna chocker,
medan effekterna av den tyska återföreningen
var asymmetriska till sin natur, skulle graden av
synkronisering under senare tid kunna tyda på
en återgång till mer normala förhållanden. I Italien
verkar emellertid synkroniseringen med
euroområdet som helhet ha minskat något. Detta
beror delvis på den reala deprecieringen av den
italienska liran efter valutaoron runt årskiftet
1992-93 och på de åtgärder som senare blev
nödvändiga för att hålla nere det nationella
inflationstrycket och bibehålla ett lågt
budgetunderskott.

Den totala sysselsättningstillväxten

Liksom när det gäller BNP har även den totala
sysselsättningen uppvisat något mer skilda
tillväxttakter under den senaste tiden. Detta
beror inte enbart på situationen i de mindre
länderna utan hänför sig också till skillnader i
sysselsättningstillväxten mellan de större
länderna (se Diagram 3).

Vad gäller den trendmässiga tillväxten varierade



ECB Månadsrapport • Juli 1999 43

 Diagram 3

tillväxttakten i de flesta länder mellan 0% och 1
%  under 1970- och 1980-talen, men intervallet
ökade under 1990-talet. I genomsnitt skilde sig
den trendmässiga tillväxttakten i de mindre
länderna från den i de större under nästan hela
undersökningsperioden. Under det senaste
decenniet har emellertid vissa trendmässiga
skillnader uppstått mellan de större länderna,
vilket möjligtvis skulle kunna återspegla det faktum
att vissa länder med framgång har börjat
genomföra strukturreformer, medan andra ännu
inte inlett de reformer som är nödvändiga för att
minska stelheter på arbetsmarknaden. Detta skulle
i stort ligga i linje med internationella
organisationers bedömningar av utvecklingen av
strukturreformer i euroområdet, nämligen att den
bristfälliga utvecklingen i termer av  sysselsättning

och arbetslöshet i många länder visar på ett behov
av större flexibilitet på arbetsmarknaden.

Om man ser till synkroniseringsmönstret på
1970-talet och framåt framgår att konjunktur-
utvecklingen i ett antal länder i euroområdet i
stort motsvarade den i euroområdet som helhet.
I genomsnitt tenderade synkroniseringen av den
konjunkturella sysselsättningsutvecklingen att
vara något högre än den för den konjunkturella
BNP-utvecklingen. Under 1990-talet fanns det
nämligen en klar tendens till mer stabila och
mindre varierande korskorrelationskoefficienter
mellan konjunkturutvecklingen i den konjunk-
turella sysselsättningstillväxten i enskilda länder
och euroområdet. Denna tendens är särskilt
påtaglig för korrelationen mellan de fem största

Sysselsättningstillväxten i länderna i euroområdet
(Årlig procentuell förändring; årsdata)

Källa: ECB:s beräkningar.
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länderna och euroområdet vad gäller den
konjunkturella sysselsättningstillväxten (se den
övre delen av Diagram 4). För denna grupp av
länder har korrelationskoefficienterna legat inom
ett snävt band på mellan cirka 0,8 och 0,9 sedan
i mitten av 1990-talet, medan de varierade mellan
0,5 och 0,8 i början av undersökningsperioden
och mellan 0,2 och 0,9 under mitten av 1980-
talet. I Tyskland har den konjunkturella
sysselsättningstillväxten i relativt stor ut-
sträckning korrelerat med den i euroområdet
som helhet under perioden, delvis till följd av
Tysklands stora betydelse för den totala syssel-
sättningen i hela euroområdet. I slutet av

perioden var emellertid korrelationskoefficienten
något lägre i Tyskland än i de fyra övriga angivna
länderna, särskilt i jämförelse med Frankrike där
korrelationen har legat över 0,9 sedan omkring
1993. Inom denna grupp av länder har graden
av synkronisering förändrats allra mest i Spanien
där det i mitten av 1980-talet nästan inte förelåg
någon korrelation alls med euroområdet för den
konjunkturella sysselsättningsutvecklingen, men
som sedan dess har uppvisat en relativt stadigt
ökad synkronisering. I mitten av 1990-talet låg
korrelationskoefficienten väl i linje med den i
de andra fyra större länderna.

Korrelationen mellan enskilda länder och euroområdet för
sysselsättningstillväxten

(Glidande 10 års korrelation, kvartalsdata)

 Diagram 4

         

         

Källa: ECB:s beräkningar.
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Denna tendens till ett mer stabilt mönster av
synkroniseringen med euroområdet som helhet
och till mindre skillnader mellan länderna är också
märkbar för de mindre länderna, även om den
inte är lika markant (se den nedre delen av
Diagram 4). Detta stämmer särskilt för Portugal
och Finland. I dessa länder ändrades synkroni-
seringsgraden uttryckt som en ökning i
korrelationskoefficienten från under 0,5 i
genomsnitt – markant i slutet 1980-talet. I Irland
och Österrike har däremot korrelations-
koefficienterna tenderat att minska något under
1990-talet. Korrelationen mellan Belgien och
euroområdet som helhet för konjunktur-
komponenterna i sysselsättningstillväxten förblev
i stort sett stabil runt 0,6, efter att ha minskat
från 0,8 under den första hälften av 1980-talet.

Tillväxten i industriproduktionen

Även om vissa av de trender och konjunktur-
mönster som har noterats för den totala BNP-
tillväxten kan identifieras även för industripro-
duktionen, föreligger vissa skillnader. Dessa be-
ror sannolikt på förändringar i sektorer och en
större internationell exponering, något som är
typiskt för industrisektorn i industriländerna.

Sedan 1970-talet har den trendmässiga tillväxten
i industriproduktionen i genomsnitt avtagit i alla
länder och tenderar att vara något lägre än den
trendmässiga BNP-tillväxten. Detta återspeglar
den långsamma strukturförändringsprocessen
mot mer tjänsteorienterade ekonomier. Som i

 Diagram 5

Tillväxten i industriproduktionen i länderna i euroområdet
(Årlig procentuell förändring; årsdata)

Källa: ECB:s beräkningar.
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fallet med den reala BNP-tillväxten, har
tillväxttakten för industriell produktion
divergerat något mer på 1990-talet, sedan den
i stort sammanfallit under 1980-talet (se
Diagram 5). Särskilt de fyra största länderna –
 Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien – hade
i stort sett enhetliga trendmässiga tillväxttakter
i början av 1980-talet i samband med den
andra oljeprischocken. Även om det fort-
farande förekom vissa skillnader i den trend-
mässiga tillväxten i de mindre länderna under
denna period kan en viss konvergens i den
trendmässiga tillväxttakten noteras i dessa
länder i början av 1990-talet. På senare tid har
både Irland och Finland haft avsevärt högre
trendmässiga tillväxttakter än de flesta andra

länderna i euroområdet. Trots att Italien inte
upplevde någon särskilt stor minskning i produk-
tionstillväxten i samband med den allmänna
ekonomiska avmattningen i början av 1990-talet,
förefaller man inte ha återhämtat sig lika kraftigt
under mitten av 1990-talet. Det har således
funnits vissa skillnader i form av en lägre trend-
mässig tillväxt i jämförelse med andra länder de
senaste åren.

För synkroniseringen av de konjunkturella
rörelserna i tillväxten i industriproduktionen
pekar resultaten sammantaget på en avtagande
snarare än tilltagande synkronisering av
produktionscyklerna sedan början av 1980-talet.
Detta beror dels på en lägre synkronisering under

Korrelationen mellan enskilda länder och euroområdet
för tillväxten i industriproduktionen

(Glidande 10 års korrelation, månadsdata)

 Diagram 6

Källa: ECB:s beräkningar.
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andra hälften av decenniet, dels på att man under
1990-talet inte har uppnått den tidigare graden
av synkronisering. Av de större länderna är det
endast i Tyskland och Frankrike som synk-
roniseringen med utredningen i euroområdet
som helhet vad gäller konjunkturella
komponenterna i tillväxten i industriproduktionen
har legat på en både hög och i stort stabil nivå
(se den övre delen av Diagram 6). Korrelations-
koefficienten låg i genomsnitt på mellan 0,8 och
0,9 under undersökningsperioden, med en period
med tillfälligt lägre korrelation mellan mitten av
1980-talet och mitten av 1990-talet. Italien upp-
visade ett liknande mönster av synkronisering
med euroområdet som helhet fram till i början
av 1990-talet, men sedan dess har synkro-
niseringen minskat. Korrelationskoefficienten för
Italien har gradvis sjunkit de senaste åren och
var i slutet av undersökningsperioden den lägsta
bland de större länderna. För Spaniens, och i
mindre utsträckning Nederländernas, del har
korrelationen av industriproduktionen med den
i euroområdet som helhet ökat under 1990-talet
från en relativt låg nivå runt 0,4 i slutet av 1980-
talet. För Spaniens del återspeglar detta en högre
grad av synkronisering med Frankrike och
Tyskland under den senaste tiden. Vad beträffar
Nederländerna tyder detta trots allt på en
avsevärt lägre grad av synkronisering med
euroområdet som helhet jämfört med situationen
i början av 1980-talet då korrelations-
koefficienterna var jämförbara med dem i de tre
största länderna, dvs. Tyskland, Frankrike och
Italien.

Synkroniseringsmönstren i de mindre länderna
påminner delvis om mönstren i de större länderna
(se den nedre delen av Diagram 6). Framför allt
var korrelationskoefficienterna med euroområdet
som helhet för Belgien och Österrike i stort sett
stabila under referensperioden, och föll något från
runt 0,8 i början av perioden till runt 0,6 mot
slutet. Mönstret för Luxemburg är likartat men
korrelationen var lägre i början av 1990-talet
och har först på senare tid återhämtat sig till
nivåer jämförbara med de i Österrike och Belgien.
Sammantaget låg korrelationskoefficienterna för
de nämnda länderna kvar  klart över 0,5. Detta
har emellertid inte varit fallet för Irland, Portugal
och Finland. Särskilt Portugal uppvisade en låg
grad av synkronisering med euroområdet som

helhet mellan i mitten av 1980-talet och början
av 1990-talet, men har sedan dess sett en stadig
ökning till omkring 0,6. För Finlands del känne-
tecknas synkroniseringen med euroområdet som
helhet av en korrelationskoefficient som har legat
kvar på runt 0,4, utan några tydliga tecken på att
öka eller minska under undersökningsperioden.
Detsamma gäller även för Irland, även om
förändringarna i korrelationskoefficienten är
mindre markanta och synkroniseringen var
märkbart högre under den första hälften av 1980-
talet. Med undantag för Finland och Irland tycks
produktionsutvecklingen i de mindre länderna ha
varit relativt väl synkroniserad med enskilda större
grannländer, men inte nödvändigtvis med andra
medlemsstater. Detta kan delvis förklaras av
specifika leveransmönster mellan industrier som
producerar insatsvaror i ett land och industrier
som producerar slutprodukter i andra länder. Att
döma av de bilaterala korrelationskoefficienterna,
som inte tas upp i detta sammanhang, förefaller
t.ex. utvecklingen i Luxemburg ha varit relativt
väl synkroniserad med utvecklingen i Frankrike,
men inte i Tyskland, medan utvecklingen i
Österrike och även Portugal har varit relativt väl
synkroniserad med utvecklingen i Tyskland, men
inte i Frankrike.

De flesta länder hade under merparten av
undersökningsperioden följaktligen en relativt
hög grad av synkronisering med euroområdet
som helhet i fråga om korrelationskoefficiente-
rna, som var i stort sett lika stora som koeffi-
cienterna för respektive BNP-utveckling. De
omfattande negativa effekterna av oljeprisökninga-
rna har sannolikt föranlett en mer enhetlig kon-
junkturutveckling inom industrin än i tjänste-
sektorn och sålunda i totala BNP. Detta tyder på
en ”falsk” synkronisering av den konjunkturella
produktionsutvecklingen på 1970-talet och i
början av 1980-talet, som man inte skulle ha för-
väntat sig i avsaknad av sådana chocker. Detta
kan förklara varför synkroniseringen av
produktionsutvecklingen på 1990-talet inte har
återhämtat sig lika mycket som synkroniseringen
av BNP-utvecklingen. Graden av konjunkturmäs-
sig synkronisering har emellertid ökat igen på
1990-talet till följd av den i stort sett sammanfal-
lande recessionen tidigare under decenniet.
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Konsumentprisökningen

Mot bakgrund av de konvergenskriterier som
fastställts i Fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen och konsekventa
penningpolitiska åtgärder före starten av
valutaunionen, har konsumentprisökningen i
länderna i euroområdet i stort sett konvergerat
till en låg nivå som är förenlig med prisstabilitet
(enligt Eurosystemets definition). I slutet av 1998
låg inflationen i samtliga medlemsstater nära eller
under 2% Om man ser tillbaka på de föregående
decennierna tyder konvergensläget i slutet av
1990-talet på att många av länderna i
euroområdet med framgång har slutfört den

långsiktiga processen för att uppnå prisstabilitet
(se Diagram 7). De återstående skillnaderna kan
delvis bero på skillnader i den långsiktiga
produktivitetsutvecklingen och kan således även
återspegla processen att komma ifatt länder som
kommit längre.

Med tanke på att det inte har förelegat något
stabilt förhållande mellan aktivitetsutvecklingen
och inflationen de senaste decennierna tenderar
utvecklingen av konsumentpriserna att uppvisa
ett mer självständigt mönster. Med hänsyn till den
långsiktiga utvecklingen av konsumentpris-
ökningen kan man förvänta sig vissa skillnader
mellan länderna till följd av den nämnda

 Diagram 7

Källa: ECB:s beräkningar.

Konsumentprisökningen i länderna i euroområdet
(Årlig procentuell förändring; årsdata)
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processen att komma ifatt. Medan de länder som
expanderar från en lägre produktivitetsnivå
tenderar att ha lägre totala prisnivåer, kan olika
hastigheter i produktivitetstillväxt till följd av
processen att hinna ifatt andra länder, föranleda
kraftigare totala prisökningar i de snabbast
växande länderna än i andra. Med tanke på att
priser för omsättningsbara (industri) varor i stort
sett fastställs på internationella marknader,
kommer detta naturligtvis an på i vilken omfattning
priser för icke-omsättningsbara varor och tjänster
ökar ännu snabbare under processen att hinna
ikapp andra länder. I detta avseende är minskade
skillnader i produktivitet mest märkbara i
industrisektorerna, men den åtföljande högre
löneökningen inom dessa sektorer kan slå igenom
i de mer skyddade tjänstesektorerna. Skillnaderna
i den långsiktiga konsumentprisutvecklingen är
också avhängiga den aktuella penningpolitiken och
rådande växelkursregimen, där olika trender i
inflationen beror på den långsiktiga inriktningen
av den nationella penningpolitiken. I ett antal
länder har en de facto koppling av växelkursen
till D-marken utgjort ett gemensamt ankare för
prisutvecklingen under det senaste decenniet
(eller i vissa fall ännu längre tid).

Den trendmässiga ökningstakten i konsument-
priserna var lägre i början av 1970-talet och på
1990-talet än under den mellanliggande perio-
den. Under perioden var den trendmässiga in-
flationen lägst i Tyskland, Österrike och Neder-
länderna. Särskilt i dessa länder var ökningen i
den trendmässiga inflationstakten på 1970 och
1980-talen mer begränsad än i andra länder.
Under 1970-talet verkade de trendmässiga
inflationstakterna faktiskt divergera avsevärt,
främst till följd av oljeprischockerna 1973 och
1979. Till följd av detta varierade den trend-
mässiga inflationstakten i slutet av 1970-talet från
knappt 5% till en bra bit över 20%. Från 1980-
talet och framåt förelåg en generell trend mot
lägre inflation, som var särskilt uppenbar i de
länder som hade haft högst inflation, även om
disinflationsprocessen gick olika snabbt. Under
1980-talet konvergerade den trendmässiga in-
flationen till under 5% i ett antal länder, inbegri-
pet Tyskland och Frankrike. På 1990-talet ökade
den trendmässiga inflationen tillfälligt till följd av
finanspolitikens expansiva effekter och de kraf-
tiga löneökningarna i samband med den tyska

återföreningen, dock från lägre nivåer än under
tidigare decennier. Denna tillfälliga ökning spred
sig till flera mindre grannländer, men påverkade
inte den trendmässiga inflationstakten i andra
länder.

Liksom med den långsiktiga utvecklingen kan
konjunkturkomponenterna i konsumentpris-
utvecklingen påverkas av inriktningen på och
förändringar i den förda penningpolitiken, och
kan därmed uppvisa mer gemensamma mönster.
Med tanke på att svängningarna och variatio-
nerna i inflationen tenderar att höja inflations-
nivån, kan det senare emellertid ses som en vik-
tig faktor för att fastställa i vilken omfattning ett
gemensamt konjunkturmönster i prisrörelserna
synliggörs i länderna. Medan konjunkturkompo-
nenten i konsumentprisinflationen förväntas vara
mer markant under perioder med relativt hög
inflationstakt, kan den bli mycket liten när
konsumentprisökningen är tillräckligt låg för att
betraktas som förenlig med prisstabilitet. Detta
är idag fallet i euroområdet. Typiskt nog kan mer
tillfälliga landspecifika faktorer då dominera ut-
vecklingen och det blir allt svårare att särskilja
konjunkturrörelser från rena ”störningar” som
förorsakats av olika former av relativt små pris-
nivåchocker (t.ex. indirekta skatteförändringar,
skillnader i  säsongsmönster, avregleringsåtgärder,
administrativa prisförändringar och asymmetriska
effekter till följd av skillnaderna i sammansätt-
ning av korgen av konsumentvaror och tjäns-
ter).

Synkroniseringen mellan de större länderna och
euroområdet som helhet för konjunktur-
komponenten i prisökningen kännetecknades av
relativt höga korrelationskoefficienter på mellan
0,8 och 0,9 under första hälften av 1980-talet
(se den övre delen av Diagram 8). Även om kor-
relationen för konjunkturkomponenten i prisut-
vecklingen höll sig relativt stabil på denna nivå i
Frankrike, Italien och Nederländerna, steg den
till denna nivå från 0,7 och från knappt 0,4 i
Tyskland respektive Spanien under denna period.
Under andra hälften av 1980-talet ökade kor-
relationen mellan Tyskland och euroområdet som
helhet ytterligare till knappt 1,0, medan den föll
tillbaka under 0,5 i Spanien. Under första hälf-
ten av 1990-talet låg korrelationskoefficienterna
kvar på en hög nivå – runt 0,9 – i Tyskland, Frank-
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rike, Italien och Nederländerna, medan den grad-
vis ökade igen i Spanien. I Spanien fortsatte
synkroniseringen att öka fram till i början av
1997, medan den i de andra stora länderna föll
från och med mitten av 1995 och framåt, var-
vid korrelationskoefficienterna låg på runt 0,8
för alla de större länderna i början av 1997.
Under de senaste två åren har den synk-
roniseringsgraden minskat och korrelations-
koefficienterna fallit i samtliga av dessa länder. I
Tyskland, Nederländerna och Frankrike tycks
korrelation med euroområdet som helhet ha sta-
biliserats något, och låg på mellan 0,7 och 0,8 i
slutet av 1998.

 Diagram 8

Korrelationen mellan enskilda länder och euroområdet för
konsumentprisökningen

(Glidande 10 års korrelation, månadsdata)

Källa: ECB:s beräkningar.

         

        

Medan Spanien uppvisade en märkbart lägre
synkronisering jämfört med de andra större län-
derna var detta, om man ser till de mindre län-
derna, även fallet för Portugal. Fram till i början
av 1990-talet låg korrelationskoefficienten med
euroområdet som helhet för den konjunkturella
inflationsutvecklingen runt 0,4 i Portugal, jäm-
fört med cirka 0,8 för de andra mindre länderna
(se den nedre delen av Diagram 8). Sedan 1990
har korrelationskoefficienten emellertid ökat till
nivån i de andra mindre länderna. I genomsnitt
noterade de mindre länderna endast marginellt
lägre synkronisering med euroområdet än de
större länderna. Processen för att öka de min-
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dre ländernas totala synkronisering med
euroområdet som helhet upphörde i mitten av
1990-talet. I likhet med de större länderna mins-
kade emellertid korrelationen mellan de mindre
länderna och euroområdet som helhet därifrån
och framåt. I Österrike avstannade tendensen
mot en lägre grad av synkronisering i början av
1998, efter liknande tendenser i Frankrike, Tysk-
land och Nederländerna. Som nämnts tidigare
kan statistiska störningar ha större betydelse vid
låga inflationsnivåer, vilket gör det svårare att
särskilja konjunkturen från dessa störningar.
Detta leder, allt annat lika, till lägre korrelations-
nivåer.

Sammantaget kan man se en klar minskning i
graden av synkronisering under 1990-talet jäm-

fört med 1970- och 1980-talen. Detta beror på
de asymmetriska effekterna av den tyska återför-
eningen och, givet de relativt olikartade inflations-
nivåerna i början av 1990-talet, på de olika poli-
tiska åtgärder som var nödvändiga för att uppnå
konvergens i inflationstakten före upprättandet
av valutaunionen. Under de senaste åren förefal-
ler synkroniseringen åter ha stabiliserats eller ökat
något mellan ett antal länder och euroområdet
som helhet. Med tanke på att priserna ökar i en
takt som är förenlig med prisstabilitet, och givet
de tillkommande svårigheter att identifiera ett
tydligt konjunkturmönster, är det inte sannolikt
att de tidigare nivåerna av konjunkturmässig syn-
kronisering åter kommer att uppnås. Det är sna-
rare sannolikt att skillnaderna i inflationstakt
mellan länder kommer att spegla ett antal land-
specifika mönster, enligt vad som antytts ovan.

3 Att tolka resultaten av analysen

Viktiga ekonomiska indikatorer i länderna i
euroområdet har analyserats i alltefter vilken
omfattning deras långsiktiga utveckling samman-
faller och deras konjunkturrörelser är synkroni-
serade. När man tolkar resultaten av denna analys
bör man skilja mellan utvecklingen och nivån av
denna omfattning. Även om graden av synk-
ronisering kan variera under undersöknings-
perioden kan den ses som hög i absoluta termer,
med tanke på att det har förekommit olika
ekonomiska chocker och – då och då – uttalade
skillnader i ländernas politiska system.

En tillbakablick visar att det alltid har funnits
skillnader i den långsiktiga utvecklingen av den
reala BNP-tillväxten mellan länderna i euro-
området. Även om den trendmässiga tillväxttakten
i de flesta fall har minskat över tiden har den i
vissa länder en tendens att vara högre under de
senaste perioderna jämfört med i början av
undersökningsperioden. De olika trenderna
omfattar också mönstren för den långsiktiga
tillväxten i sysselsättning och industriproduktion.
Tendensen till minskad trendmässig tillväxt är mer
markant när det gäller industriproduktionen än
BNP i alla länder, till följd av att tjänstesektorn i
allmänhet har växt snabbare. Medan inflations-
trenden skilde sig åt avsevärt mellan länderna i

början av undersökningsperioden har den kon-
vergensprocess som pågått de senaste åren med-
fört att konsumentprisökningarna i dag ligger på
i stort sett samma låga nivåer. Detta återspeglar
ett skift mot en mer gemensam inriktning på
penningpolitiken i fråga om prisstabilitet. Graden
av synkronisering i konjunkturrörelserna i
länderna vad gäller de indikatorer som behandlats
uppvisar, efter justeringar för trendmässiga
skillnader, viss variation under undersöknings-
perioden. Graden av synkronisering beror i
synnerhet delvis på de typer av chocker som har
inträffat och den förda ekonomiska politiken.
Sammantaget tycks det ha förelegat en betydande
synkroniseringsgrad i aktivitetsvariablerna medan,
allteftersom prisutvecklingen har konvergerat mot
prisstabilitet, konjunktursvängningarna i
inflationsserien har, vilket man skulle kunna
förväntat sig, har blivit mer oenhetliga och till
följd av landspecifika faktorer. Resultatet tyder inte
på några större bestående skillnader eller att
skillnaderna på senare tid är onormalt stora.

Generellt sett kan det finnas flera orsaker till
skillnader mellan ländernas ekonomiska
utveckling. Skillnader i den långsiktiga utvecklingen
kan uppstå av två skäl: För det första kan länderna
befinna sig i olika stadier av ekonomisk utveckling,
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vilket innebär att skillnader i utveckling kan spegla
processen att komma ikapp andra länder, för det
andra kan skillnaderna vara demografiskt
betingade. Dessutom måste den långsiktiga
utvecklingen ses mot bakgrund av landspecifika,
institutionella strukturer och kan därför åter-
spegla både skillnader i och förändring av dessa
strukturer. Om man ser till skillnader i kon-
junkturutvecklingen kan dessa ha samband med
olika sammansättningar av chocker, de
ekonomiska mekanismer som sprider dessa
chocker och den ekonomiska politik som förs till
följd av detta. Även vid likartade spridnings-
mekanismer och en neutral ekonomisk politik kan
det finnas skillnader när chocker i huvudsak är
landspecifika till sin natur. Skillnader kan också
uppstå om den ekonomiska politiken, ställd inför
likartade spridningsmekanismer, reagerar på olika
sätt på gemensamma chocker. Slutligen skulle,
även om länder utsattes för liknande chocker
och den ekonomiska politiken reagerade på
samma sätt i de olika länderna, skillnader i kon-
junkturmönster (liksom i den långsiktiga ut-
vecklingen) kunna uppstå på grund av att land-
specifika strukturer ge upphov till olika
spridningsmekanismer. I detta hänseende kan
även förändringar av den institutionella struk-
turen tillfälligt påverka konjunkturmönstren.

Analysen av den långsiktiga utvecklingen och
konjunkturrörelserna i föregående avsnitt
grundas på historiska data och kan därför enbart
ge begränsad vägledning vad beträffar framtida
mönster. I detta sammanhang har införandet av
den gemensamma penningpolitiken och
genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten
stor betydelse eftersom detta kräver en nationell
finanspolitik som håller sig inom väl definierade
gränser. Penning- och växelkurspolitik genomförs
inte längre på nationell nivå utan har ersatts av
den gemensamma penningpolitiken för
euroområdet som helhet. Utifrån detta perspektiv
borde konjunkturvariationerna i princip bli allt
mindre, och mindre avvikande, i den mån dessa
tidigare berodde på skillnader i penning- och
växelkurspolitiken mellan länderna i euroområdet.
Den monetära och ekonomiska integrationen kan
dessutom leda till (och kanske ställa krav på) ökad
flexibilitet i institutionella och beteendemässiga
strukturer och på så sätt bidra till att göra det
enklare att absorbera chocker i de enskilda

länderna. Återigen skulle detta ge upphov till en
mer likartad ekonomisk utveckling. Vad beträffar
priserna kan införandet av den gemensamma
valutan kanske göra det svårare att identifiera rena
konjunkturrörelser i konsumentprisökningarna.
Allteftersom jämförbarheten och transparensen
ökar mellan de priser som tas ut för liknande
varor och tjänster i de enskilda medlemsstaterna,
kan en ökad konkurrens leda till enstaka prisnivå-
sänkningar och därmed tillfälligt göra det svårt
att uppfatta konjunkturmönstret i prisökningarna.

Trots detta kan det finnas kvar vissa viktiga orsaker
till skillnaderna i den ekonomiska utvecklingen
mellan länderna i euroområdet. Det rör sig om
skillnader i olika strukturella förhållanden i de
enskilda ekonomierna, vilket kan ge upphov till
skillnader i den långsiktiga tillväxtpotentialen.
Eftersom produktivitetstillväxten i de länder som
befinner sig i en process att hinna ikapp andra
länder kanske är annorlunda, speglas detta
dessutom i bibehållna skillnader mellan ländernas
inflationstakter. En annan orsak till skillnader kan
härröra från de land- eller regionspecifika in-
stitutionella förhållandena, vilka (åtminstone till-
fälligt) kan leda till olika ekonomiska reaktioner
på samma chock. Under inflytande av ökad
öppenhet och handelsintegration har det
dessutom föreslagits att en tendens till landspecifik
specialisering skulle kunna uppstå, vilket skulle
kunna leda till vissa skillnader mellan länderna
allteftersom asymmetriska chocker uppstår. Om
sammanlänkningen av industrierna ökar över de
nationella gränserna till följd av den ökande
integrationen i Europeiska unionen och euro-
området, kan emellertid graden av synkronisering
i nationell utveckling komma att öka något. Så
länge länderna i euroområdet alltjämt påverkas
av olika faktorer är det viktigt att säkerställa att
enskilda ekonomier har den kapacitet som krävs
för att absorbera och reagera på chocker. Det är
därför särskilt viktigt att genomföra reformer på
varu- och arbetsmarknaderna, som syftar till att
öka den ekonomiska flexibiliteten och som skulle
öka graden av flexibilitet i den nationella eko-
nomiska politiken för att reagera på landspecifika
företeelser.

Med hänsyn till komplexiteten i denna fråga har
analysen i denna artikel främst gjorts i åskådlig-
görande syfte, men bristerna bör trots detta tydligt
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framhävas. För det första är analysen tillbaka-
blickande och kan därför endast ge begränsad
vägledning för hur det sannolikt kommer att se
ut framöver. För det andra förändrades struk-
turerna i de ekonomier som behandlats avsevärt
under undersökningsperioden. Dessa för-
ändringar inbegriper större förändringar i in-
riktningen av den ekonomiska politiken. Inte-
grationen av ekonomierna har t.ex. ökat över
tiden under slutförandet av den inre marknaden,
och det har funnits en tendens till en penning-
politik som i allt högre utsträckning är fri från
statliga ingripanden samt mer fokuserad på
prisstabilitet som det primära målet för
penningpolitiken. Dessutom ökade växelkurs-
stabiliteten totalt sett före starten av valuta-
unionen, både i absolut mening och genom den
alltmer snarlika växelkursutvecklingen i ett
växande antal länder. För det tredje bestäms
resultaten i viss utsträckning utifrån valet av de
variabler som skall undersökas. En analys av
produktionsutvecklingen skulle t.ex. kunna göras
mer ingående, antingen genom att beakta
mönstren för den regionala integrationen eller

genom att undersöka resultaten mer uppdelade
på sektornivåer. Resultaten i denna analys bör
därför ses som ett försök att åskådliggöra vissa
av de faktorer som spelar in på en mer makro-
ekonomisk nivå, i stället för som ett försök att
dra slutsatser om integrationsprocessen i vidare
bemärkelse.

Sammantaget finns det alltså ingen anledning att
förvänta sig att skillnaderna i den ekonomiska
utvecklingen mellan länderna i euroområdet helt
skall försvinna till följd av införandet av den
gemensamma valutan. Det är emellertid för tidigt
att bedöma huruvida detta skulle kunna äventyra
en framgångsrik penningpolitik. Skillnaderna som
tycks uppstått under den senaste tiden verkar
inte vara ovanliga. Dessutom kan en perfekt
synkroniserad utveckling till och med ses som
ett potentiellt problem, om denna skulle öka
konjunkturrörelsernas vidd i euroområdet som
helhet, medan vissa konjunkturskillnader skulle
jämnas ut och därmed leda till en smidigare
utveckling i hela euroområdet.

4 Avslutande kommentarer

Mot bakgrund av den senaste tidens diskussion
om divergerande trender och konjunkturrörelser
i ekonomiska nyckelindikatorer har denna artikel
behandlat skillnaderna och likheterna i den
ekonomiska utvecklingen mellan länderna i
euroområdet från början av 1970-talet fram till
1998. Denna period kännetecknades av olika slags
chocker – såväl symmetriska som asymmetriska
– samt skillnader i och förändringar av nationella
politiska system. Faktum är att med hänsyn till
detta upplevde länderna i euroområdet
sammantaget en hög grad av synkronisering i
konjunkturrörelserna samt relativt likartade
mönster i den långsiktiga utvecklingen. Genom
införandet av den gemensamma penningpolitiken
för euroområdet som helhet och de
disciplinerande effekterna på finanspolitiken av

stabilitets- och tillväxtpakten, samt samordningen
av nationell policy på olika nivåer, har hela den
politiska miljön förändrats i grunden. Det är ännu
för tidigt att bedöma de exakta konsekvenserna
av dessa förändringar för det framtida syn-
kroniseringsmönstret vad gäller konjunktur-
rörelserna och den likartade långsiktiga utv-
ecklingen är i de olika länderna. Eftersom det
endast har gått några månader sedan den
gemensamma valutan infördes krävs det
ytterligare tid för att kunna bedöma effekterna. I
detta sammanhang har tidigare mönster granskats
så att de kan anses ge en bakgrund till denna
fråga. Under tiden måste skillnaderna i den
ekonomiska utvecklingen mellan de olika
medlemsstaterna noggrant övervakas.
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Europeiska centralbankssystemets
institutionella struktur

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och stadgan för Europeiska centralbankssystemet
(ECBS) och Europeiska centralbanken (ECB) anger specifika mål och uppgifter för ECBS, som består av
ECB och de nationella centralbankerna i Europeiska unionens (EU) 15 medlemsländer. För att förbättra
transparensen och för att göra det lättare att förstå den invecklade strukturen i centralbanksverksamheten
i euroområdet har begreppet ”Eurosystemet” inför ts som ett särskilt namn på det organ som sköter de
grundläggande uppgifterna för den gemensamma penningpolitiken i euroområdet. ECBS har sålunda
hand om uppgifter och mål när de avser EU som helhet.

Till skillnad från ECB och de nationella centralbankerna är ECBS (och därmed Eurosystemet) ingen
självständig juridisk person och saknar egna beslutsorgan. ECBS styrs av ECB:s beslutande organ, nämligen
ECB-rådet, allmänna rådet och direktionen. Även om besluten som rör ECBS mål och uppgifter måste
fattas centralt har transaktionerna decentraliserats så långt detta bedömts ändamålsenligt och möjligt.
ECB-rådets ledamöter handlar inte som nationella företrädare utan som helt oberoende i personlig
kapacitet när de beslutar om penningpolitiken. Detta återspeglas i principen ”en person en röst”.

Fördraget ger ECBS ett grundlagsenligt fullständigt oberoende. Framför allt får varken ECB eller någon
ledamot av dess beslutsorgan inhämta eller ta emot instruktioner från gemenskapens institutioner eller
organ, från något medlemslands regering eller från något annat organ.

1 Inledning

ECBS har bildats i kraft av fördraget om
upprättandet av Europeiska gemenskapen
(”fördraget”) och stadgan för ECBS och ECB
(”stadgan”), vilken fogats som ett protokoll till
fördraget och är en del därav. Fördraget och
stadgan uppställer särskilda mål och anger
uppgifterna för ECBS, som består av ECB och
de nationella centralbankerna i EU:s 15
medlemsländer.

Till skillnad från ECB och de nationella central-
bankerna är ECBS ingen egen juridisk person
och det har inga egna beslutande organ. Men
eftersom ECBS fått sina mål genom fördraget
har de 16 ledamöterna gemensamma syften. Det
ankommer emellertid på ECB och dess beslu-
tande organ att bestämma hur målen skall nås,

direkt eller genom de nationella centralbankerna.

För att öka transparensen och för att göra det
lättare för allmänheten att förstå den invecklade
uppbyggnaden av ECBS har ECB-rådet beslutat
använda termen ”Eurosystemet” för den samman-
sättning av centralbanker varigenom ECBS fullgör
sina grundläggande uppgifter.

Eurosystemet består alltså av ECB och de
nationella centralbankerna i de 11 medlemsländer
som har infört euron. När den tredje etappen av
den ekonomiska och monetära unionen inleddes
den 1 januari 1999, överförde dessa medlemsländer
beslutanderätten över penningpolitiken till
Eurosystemet.

2 Eurosystemets mål och uppgifter

Det huvudsakliga målet för Eurosystemet är att
upprätthålla prisstabilitet. Utan att åsidosätta
detta mål skall det stödja den allmänna
ekonomiska politiken i gemenskapen i syfte att

bidra till att förverkliga gemenskapens mål, såsom
att främja en harmonisk och balanserad utveckling
av näringslivet, en hållbar tillväxt utan inflation
som tar hänsyn till miljön, en hög grad av
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ekonomisk konvergens samt en hög nivå i fråga
om sysselsättning och socialt skydd. Samtidigt
som det fullföljer sina mål skall Eurosystemet
handla i överensstämmelse med principen om
en öppen marknadsekonomi med fri konkurrens
som främjar en effektiv resursfördelning. Skulle
ECB finna att det uppstår en konflikt mellan målen
skall prisstabilitetsmålet alltid ha företräde; de
övriga målen fullföljs alltefter den relativa vikt
som ECB anser ändamålsenlig.

Fördraget och stadgan ger Eurosystemet följande
grundläggande uppgifter:
� att utforma och genomföra euroområdets

penningpolitik;
� att genomföra valutatransaktioner;
� att inneha och förvalta medlemsländernas

officiella valutareserver;
� att främja väl fungerande betalningssystem;
� att ge ut sedlar med ställning som lagligt be-

talningsmedel inom euroområdet;
� att godkänna de volymer av euromynt som

ges ut av de medlemsländer som infört euron.

Dessutom skall Eurosystemet:

� medverka till att de behöriga myndigheterna
smidigt kan genomföra sin politik när det
gäller tillsyn över kreditinstitut och det finan-
siella systemets stabilitet;

� höras om varje förslag till gemenskapsrätts-
akt och om varje förslag till nationella rätts-
regler som faller inom dess behörighets-
område;

� samla in de statistiska uppgifter som behövs
för att fullgöra sina uppgifter;

� vara företrätt i internationellt samarbete och
delta i internationella monetära institutioner.

3 Europeiska centralbanken

Rättslig ställning

ECB är en juridisk person enligt internationell
offentlig rätt och den kan därmed inom sina
behörighetsområden bl.a. ingå avtal med stöd
av sådan rätt samt delta i arbetet i internatio-
nella organisationer som Internationella valuta-
fonden, Bank for International Settlements eller
Organisationen för ekonomiskt samarbete och
utveckling. Dessutom har ECB i varje medlems-
land den mest vittgående rättskapacitet som till-
erkänns juridiska personer enligt respektive na-
tionell lagstiftning. Den kan därmed förvärva och
avyttra fast och lös egendom och föra talan in-
för domstolar och andra myndigheter.

Dessutom åtnjuter ECB inom medlemsländernas
territorier den immunitet och de privilegier som
krävs för att banken skall kunna fullgöra sina
uppgifter, i enlighet med de villkor som anges i
protokollet om Europeiska gemenskapernas im-
munitet och privilegier. Ytterligare detaljer anges
i huvudkontorsavtalet mellan ECB och Förbunds-
republiken Tyskland om ECB:s säte. Särskilt gäl-
ler att direktionens ledamöter åtnjuter samma
privilegier, undantag, immunitet och hjälpmedel
som ges alla diplomater som är ackrediterade
hos den tyska förbundsregeringen, i enlighet med
Wienkonventionen av den 18 april 1961 om
diplomatiska förbindelser.
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Övergripande ansvar

ECB har bildats som Eurosystemets kärna. Banken
har det övergripande ansvaret för att
Eurosystemets uppgifter utförs, antingen genom
dess egna aktiviteter eller genom de nationella
centralbankerna. ECB fattar sina beslut om hur
ECBS uppgifter skall utföras - om det skall ske
centraliserat eller decentraliserat - på grundval
av principen om decentralisering. Denna princip
innebär att ECB i den mån det bedöms vara
möjligt och ändamålsenligt skall anlita de
nationella centralbankerna för att utföra de
transaktioner som ingår i Eurosystemets uppgifter.
Det ankommer på ECB (dess råd) att bedöma
om transaktionerna kan decentraliseras och om
det är ändamålsenligt. När transaktionerna med
hänsyn till Eurosystemets mål kan utföras
effektivast om ECB gör dem direkt kan det enligt
stadgan ske centraliserat. Vidare bör det
understrykas att decentraliseringsprincipen
endast gäller transaktionerna. Besluten och
författningsverksamheten förblir centraliserade.

För att säkerställa att den decentraliserade
ansatsen inte hindrar Eurosystemet från att
fungera väl måste de nationella centralbankerna,
som utgör ECB:s operativa grenar, handla i
överensstämmelse med ECB:s riktlinjer och
instruktioner. För att försäkra sig om att de
nationella nationalbankerna rättar sig efter dessa
rättsakter har ECB bemyndigats att vidta de
åtgärder som behövs - vilka kan sträcka sig ända
till att dra fall inför Europeiska gemenskapernas
domstol (EG-domstolen).

Föreskriftsmakt

Fördraget ger ECB inte bara befogenhet att sluta
avtal med tredje part utan även erforderlig
föreskriftsmakt för att kunna anta de rättsakter
som behövs för att fullgöra de uppgifter som lagts
på Eurosystemet. Två olika typer av ECB-

författningar kan förekomma. Den första är
rättsakter som riktar sig till tredje part utanför
Eurosystemet och utgörs av ECB:s förordningar,
beslut, rekommendationer och yttranden.
Dessutom har ECB befogenhet att anta interna
rättsakter i syfte att styra Eurosystemet, utan att
påverka tredje part. På grund av Eurosystemets
speciella struktur, där de olika delarna förblir egna
juridiska personer, har dess interna rättsliga
instrument (ECB:s riktlinjer, instruktioner och
beslut) utformats så, att de nationella
centralbankerna underställs ECB när det gäller
verksamheten. Därigenom skall Eurosystemet
kunna verka effektivt som en sammanhållen enhet
när det gäller att förverkliga fördragets mål.

Oberoende

Fördraget har givit ECB ett grundlagsenligt
fullständigt oberoende. Det anger uttryckligen att
varken ECB eller någon ledamot av dess
beslutande organ får begära eller ta emot
instruktioner från gemenskapsinstitutioner eller
gemenskapsorgan, från medlemsländernas
regeringar eller från något annat organ när de
utövar sina befogenheter eller fullgör sina uppgifter
och skyldigheter. Gemenskapens institutioner och
organ samt medlemsländernas regeringar har
förbundit sig att respektera denna princip och
inte försöka påverka ledamöterna av ECB:s
beslutande organ när dessa fullgör sina uppgifter.
Begreppet oberoende specificerades ytterligare
av Europeiska monetära institutet (EMI) i dess
konvergensrapport (mars 1998) som godkändes
av Ekofin-rådet i en rekommendation till stats-
och regeringscheferna enligt artikel 109j.2, sista
stycket, i fördraget. Följaktligen betyder oberoende
finansiellt och institutionellt oberoende. Fördraget
fastställer att ECB har sin egen budget, avskild
från Europeiska unionens. Detta gör det omöjligt
för gemenskapsinstitutionerna att blanda sig i
ECB:s förvaltning och håller budgeten åtskild från
gemenskapens finansiella intressen. Stadgan
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skyddar det personliga oberoendet för ledamöterna
av ECB:s beslutande organ genom att ange

� att mandatperioden för de nationella
centralbankscheferna skall vara minst fem år
(men kunna förlängas);

� att mandatperioden för direktionens ledamö-
ter skall vara åtta år och inte kunna förlängas,
- ett system med tidsmässigt förskjutna
utnämningar tillämpades vid tillsättandet av
de första ledamöterna;

� att avsättning från tjänsten bara skall kunna
ske vid oförmåga att utföra uppgifterna eller
allvarlig försummelse;

� att EG-domstolen är behörig att avgöra even-
tuella tvister i dessa frågor.

Stadgan ger vidare ECB rätt att anta egna regler
för sin personal, vilket förbjuder andra gemen-
skapsinstitutioner att utöva något inflytande på
anställningsvillkoren i ECB. Det institutionella
oberoendet har fastställts med de bestämmelser
som redan omnämnts. Dessutom har Europeiska
revisionsrättens behörighet inskränkts till en
granskning av hur effektivt ECB leds, medan ECB:s
räkenskaper granskas av oavhängiga externa
revisorer.

Redovisningsskyldighet
och transparens

Alla centralbanker verkar i en särskild social,
politisk och institutionell miljö. I ett demokratiskt
system är det utomordentligt viktigt att en
oberoende centralbank inte bara är öppen,
transparent och tydlig om skälen för sitt
handlande. Den måste även vara skyldig redovisa
sin verksamhet. Som en markering av betydelsen
av dessa frågor lägger fördraget stränga
rapporteringskrav på Eurosystemet. ECB
publicerar varje vecka en konsoliderad rapport
över Eurosystemets finansiella ställning och den
måste åtminstone kvartalsvis upprätta och
publicera rapporter om ECBS verksamhet.
Banken måste avge en årlig rapport om ECBS

verksamhet och om penningpolitiken under både
föregående och innevarande år till Europa-
parlamentet, rådet, kommissionen och Europeiska
rådet. Europaparlamentet kan hålla en remiss-
debatt om årsrapporten och ECB:s ordförande
och de andra ledamöterna av direktionen kan,
på begäran av Europaparlamentet eller på eget
initiativ, höras av parlamentets behöriga utskott.
Rådets ordförande och en ledamot av
kommissionen får delta i ECB-rådets möten utan
rätt att rösta.

I själva verket har Eurosystemet bundit sig för att
gå längre än dessa krav. En presskonferens som
inleds av ECB:s ordförande hålls i omedelbar
anslutning till ECB-rådets första möte i varje
månad. Hans regelbundna anföranden, som
redovisar ECB-rådets syn på det ekonomiska läget
och utsikterna för prisutvecklingen, kompletteras
med publicerandet av en månadsrapport (som
översätts till alla gemenskapens officiella språk).
Stadgan medger emellertid inte att det
offentliggörs hur enskilda ledamöter av ECB-rådet
röstat, eftersom detta — snarare än att bidra till
ökad transparens — skulle äventyra deras
oavhängighet genom att öka risken för att de
utsätts för nationella eller andra påtryckningar.
Faktum är att ledamöterna av ECB-rådet inte får
ses och inte får agera som nationella företrädare,
utan som helt  oberoende i personlig kapacitet
Deras beslut om penningpolitiken fattas med
hänsyn till euroområdet i dess helhet, dvs. den
ekonomiska utvecklingen i enskilda länder får inte
beaktas när de röstar fram penningpolitiska beslut
som påverkar euroområdet.

Domstolskontroll

ECB:s åtgärder eller underlåtenhet att handla -
inklusive fall som avser de nationella
centralbankerna i deras egenskap av integrerande
delar av Eurosystemet - kan prövas eller tolkas
av EG-domstolen. För att värna om sina
befogenheter har ECB vidare rätt att väcka talan
inför domstolen.
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EG-domstolens behörighet när det gäller
kontrollen av att de nationella centralbankerna
uppfyller sina skyldigheter återspeglar ECBS
särskilda karaktär och ECB:s roll, som därvid är
en parallell till kommissionens, att värna om den
europeiska valutarätten. Om ECB anser att en
nationell centralbank har försummat att uppfylla
sina förpliktelser kan den, genom ett fastlagt
förfarande, klaga i EG-domstolen.

ECB:s beslutsorgan

I Eurosystemet är beslutsfattandet centraliserat
genom ECB:s beslutsorgan, nämligen ECB-rådet
och direktionen. Så länge det finns medlemsländer
som inte infört euron består allmänna rådet som
ett tredje beslutande organ.

ECB-rådet

ECB-rådet består av alla ledamöterna av direk-
tionen och centralbankscheferna i de medlems-
länder som infört euron. Det är ECB:s främsta
beslutsorgan. När det gäller de mål och uppgif-
ter som lagts på Eurosystemet är ECB-rådet sär-
skilt ansvarigt för att

� anta de riktlinjer och fatta de beslut som
behövs för att säkerställa att Eurosystemet
kan utföra sina uppgifter enligt fördraget och
stadgan;

� utforma euroområdets penningpolitik, inklu-
sive beslut om mellanliggande penning-
politiska mål, styrräntesatser och tillförsel av
likviditet inom Eurosystemet, samt fatta de
beslut som behövs för att genomföra detta;

� besluta om användningen av andra metoder
för att styra penningmängden;

� anta en förordning om beräkning och fast-
ställande av kassakrav;

� anta förordningar för att säkerställa effektiva
och sunda clearing- och betalningssystem
inom gemenskapen;

� utfärda riktlinjer för transaktioner med kvar-
stående tillgångar i utländsk valuta hos de
nationella centralbankerna och regeringarna
i medlemsländerna;

� vidta de åtgärder som behövs för att säker-
ställa att ECB:s riktlinjer och instruktioner
efterlevs och för att precisera vilken infor-
mation som de nationella centralbankerna be-
höver lämna;

� fullgöra ECB:s rådgivande uppgifter;
� anta en arbetsordning som fastställer den

interna organisationen för ECB och dess be-
slutande organ;

� ge tillstånd till utgivande av eurosedlar och
bestämma de volymer av euromynt som får
ges ut i euroområdet;

� fastställa de regler som behövs för att stan-
dardisera redovisning och rapportering av
de nationella centralbankernas transaktioner.

Det framgår av denna redogörelse för
behörighetsområdena att fördraget och stadgan
givit ECB-rådet befogenhet att fatta de viktigaste
och de mest strategiska besluten som gäller
Eurosystemet. I synnerhet när det gäller
penningpolitiska beslut fattar ECB-rådet normalt
sådana genom enkel majoritet av de röster som
närvarande ledamöter avger. Varje ledamot har
en röst. Principen ”en person en röst” återspeglar
förhållandet att varje ledamot av ECB-rådet,
inklusive cheferna för Eurosystemets central-
banker, har utnämnts i personlig kapacitet och
inte som företrädare för sina medlemsländer. Vid
lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

För vissa beslut i finansiella frågor som gäller de
nationella centralbankerna som andelsägare i
ECB:s kapital vägs rösterna i förhållande till
centralbankernas andelar av ECB:s tecknade
kapital. De röster som avges av direktionens le-
damöter har i sådana fall ingen vikt. När det gäl-
ler frågor som rör andelsägandet kan en
centralbankschef som är förhindrad utse en ställ-
företrädare att rösta i sitt ställe.

Enligt stadgan måste ECB-rådet mötas minst 10
gånger om året. Nuvarande praxis är att det möts
varannan vecka i Frankfurt.
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Box 1Direktionen

Direktionen består av ECB:s ordförande och vice
ordförande samt fyra andra ledamöter. Samtliga
har utsetts bland personer vars auktoritet och
yrkeserfarenhet inom den finansiella sektorn är
allmänt erkända. Utnämningsförfarandet ger en
hög grad av legitimitet åt direktionens beslut.
Sålunda måste utnämningarna ske efter
överenskommelse mellan medlemsländernas
regeringar på stats- eller regeringschefsnivå på
rekommendation av rådet, som dessförinnan skall
ha hört Europaparlamentet och ECB-rådet.
Direktionens viktigaste uppgifter är att:

� genomföra penningpolitiken enligt ECB-rådets
riktlinjer och beslut;

� ge de nationella centralbankerna de instruk-
tioner som behövs för genomförandet av
ECB-rådets riktlinjer och beslut;

� svara för ECB:s löpande verksamhet;
� utöva vissa befogenheter som ECB-rådet

delegerat till den, inklusive dem som har med
författningsmakten att göra.

Stadgan anger att genomförandet av penning-
politiken är en uppgift enbart för direktionen och
inte tillkommer ECB-rådet. Ovannämnda
behörighetsområden för direktionen ger den ställ-
ning som ECB:s främsta beslutsorgan. Direktion-
ens befogenhet att utfärda instruktioner till de
nationella centralbankerna gör att Eurosystemet
kan reagera på och anpassa sig till snabbt skif-
tande förhållanden på penning- och kapitalmark-
naderna samt att systemet kan ta itu med speci-
fika fall och behandla brådskande ärenden.

Normalt fattar direktionen beslut med enkel ma-
joritet av de närvarande ledamöternas röster. Vid
lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Nuva-
rande praxis är att direktionen möts minst en
gång i veckan.

Direktionens nuvarande ledamöter och deras
särskilda ansvar för ECB:s olika arbetsenheter
redovisas i Box 1.

Allmänna rådet

Allmänna rådet består av ECB:s ordförande och
vice ordförande samt cheferna för alla de 15
medlemsländernas centralbanker. Det kan be-
tecknas som ett ”övergångsorgan” och utför de
uppgifter som övertagits från EMI och som ECB
måste fortsätta att sköta under etapp tre av den
ekonomiska och monetära unionen på grund av
att euron ännu inte införts i alla medlemsländer.
Därför är allmänna rådets huvudsakliga uppgift
att ge råd om de förberedelser som behövs för
att oåterkalleligen låsa växelkurserna för valu-
torna i de medlemsländer som ännu inte infört
euron. Dessutom bidrar allmänna rådet till vissa
av ECBS verksamheter, såsom dess rådgivande
funktioner och insamlandet av statistiska uppgif-
ter. ECB:s ordförande måste informera allmänna
rådet om de beslut som ECB-rådet fattat.

Varken fördraget eller stadgan anger något lägsta
antal möten som allmänna rådet måste hålla.
Nuvarande praxis är att allmänna rådet möts var
tredje månad i Frankfurt.
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Box 1

4 De nationella centralbankernas roll

Enskilda direktionsledamöters ansvar för ECB:s olika avdelningar

Artikel 11.5 i stadgan anger att ”varje direktionsledamot som är personligen närvarande skall ha rösträtt och för

detta ändamål förfoga över en röst”. Genom denna artikel fastställs principen att beslutsfattandet i direktionen skall

styras av gemensamt ansvar. Denna princip grundar sig på att direktionens ledamöter deltar på ett likvärdigt sätt i

beslutsfattandet, vilket särskilt innebär att besluten skall föregås av gemensamma överläggningar och att alla

ledamöterna av direktionen delar ett kollektivt ansvar för alla beslut som fattats.

Med förbehåll för principen med gemensamt ansvar anges det i arbetsordningen för Europeiska centralbanken att

direktionen, när det gäller ECB:s interna struktur, skall besluta om de enskilda ledamöternas ansvar för olika

arbetsenheter inom ECB. Direktionens ledamöter har kommit överens om följande ansvarsfördelning:

� Ordföranden, Willem F. Duisenberg, ansvarar för extern kommunikation, sekretariat, protokoll och konferen

ser samt intern revision.

� Vice ordföranden, Christian Noyer, ansvarar för administration och personal, rättsfrågor samt analys och

kontroll. Han är även en av ECB:s två ledamöter av Ekonomiska och finansiella kommittén, ett rådgivande

organ som upprättades vid starten av etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen.

� Eugenio Domingo Solans ansvarar för informationssystem, statistik och betalningsmedel.

� Sirkka Hämäläinen ansvarar för marknadsoperationer samt kontroll och organisation.

� Otmar Issing ansvarar för ekonomisk och penningpolitisk analys samt forskning. Han är även en av ECB:s två

ledamöter av Ekonomiska och finansiella kommittén.

� Tommaso Padoa-Schioppa ansvarar för internationella och europeiska förbindelser, betalningssystem samt

finansiell tillsyn.

De nationella centralbankerna är juridiska
personer i enlighet med sina respektive länders
nationella lagstiftning. Till följd av kravet på rättslig
konvergens har de nationella lagar som gäller
centralbankerna ändrats för att göra dem förenliga
med gemenskapsrätten. I synnerhet måste de
uppfylla kravet på oberoende, vilket är nödvändigt
för att ECBS skall fungera väl. Trots sin ställning
som separata juridiska personer hänger Euro-
systemets nationella centralbanker samman med
Eurosystemet och lyder som sådana under ECB:s
rätt att ge riktlinjer och instruktioner. I funktionell
mening är de sålunda underordnade ECB. Som
följd härav måste de nationella centralbankerna
rätta sig efter de interna rättsakter som antagits
av ECB-rådet eller direktionen.

Som delar av Eurosystemet fungerar de nationella
centralbankerna som ECBS operativa grenar som
utför Eurosystemets uppgifter i enlighet med de
regler som ECB fastställt. Företrädare för de
nationella centralbankerna i de länder som infört
euron medverkar i ECBS arbete genom att delta
i olika kommittéer (se förteckningen över de
aktuella kommittéerna i Box 2), vilka som regel
leds av en företrädare för ECB. Kommittéernas
direktiv fastställs av ECB-rådet, och kommittéerna
rapporterar till ECB-rådet via direktionen.

Stadgan medger att de nationella centralbankerna
fortsätter att på eget ansvar fullgöra funktioner
som faller utanför Eurosystemets uppgifter,
förutsatt att ECB-rådet finner att dylika funktioner
inte inkräktar på Eurosystemets mål och uppgifter.
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Box 2

Kommittéer inom ECBS

Kommittéerna består av företrädare för ECB och för centralbankerna i deltagande medlemsländer, dvs. de som

infört euron. De nationella centralbankerna i de medlemsländer som inte ingår i euroområdet kan också utse en

representant för att delta i en ECBS-kommittés möte när detta behandlar frågor som ligger inom allmänna rådets

behörighetsområde. ECBS kommittéer har upprättats för att bistå vid ECBS/Eurosystemets arbete och har klart

utformade direktiv. Deras rapporter speglar bredden i de synpunkter som framförts av ledamöterna.

Kommittéerna inom ECBS, vilka som regel leds av en företrädare för ECB, har inte befogenhet att fatta beslut men

de bidrar till förberedelserna av de beslut som ECB:s beslutsorgan fattar inom ramen för sina behörighetsområden.

Både ECB-rådet och direktionen har rätt att anmoda kommittéerna inom ECBS att studera särskilda frågor.

Följande ECBS-kommittéer har bildats:

� Redovisningskommittén;

� Banktillsynskommittén;

� Sedelkommittén;

� Kommittén för extern information;

� IT-kommittén;

� Kommittén för internrevision;

� Kommittén för internationella förbindelser;

� Rättskommittén;

� Kommittén för marknadsoperationer;

� Penningpolitiska kommittén;

� Kommittén för betalnings- och avvecklingssystem;

� Statistikkommittén.

Därutöver har en budgetkommitté bildats för att bistå vid frågor som rör ECB:s budget.
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5 Avslutande kommentarer

ECBS institutionella struktur gör det möjligt för
ECB att hantera den nya omgivning som
centralbankerna står inför sedan starten av den
ekonomiska och monetära unionens tredje etapp.

Det centraliserade beslutsfattandet i Euro-
systemet genom ECB:s beslutsorgan säkerställer
att penningpolitiken i euroområdet blir enhetlig.
Det i huvudsak decentraliserade genomförandet
av de penningpolitiska transaktionerna genom
Eurosystemets nationella centralbanker är än-
damålsenligt med tanke på skillnaderna ifråga om
strukturen på de finansiella marknaderna och
ifråga om rättssystemen i de medlemsländer som
infört euron.

I allmänna rådet har ECBS ett forum för att stärka
samarbetet mellan Eurosystemet och de övriga
nationella centralbankerna i ECBS och för att
göra förberedelser för de övriga centralbankernas
deltagande i Eurosystemet.

Härtill kommer att den institutionella strukturen
ger beslutsorganen tillräcklig flexibilitet för att
Eurosystemet skall kunna möta nya utmaningar
som kan uppstå genom t.ex. den allt djupare in-
tegrationen av de finansiella marknaderna i
euroområdet.
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1 Penningpolitisk statistik

Eurosystemets konsoliderade finansiella ställning
(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

Fordr. i euro på
motpart.   inom
den finansiella

sekt. i euroomr.
5

1999 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

7 maj 105 323 239 350 12 366 4 018 166 184 119 944 44 984 0
14 105 323 238 483 12 091 4 088 166 060 119 953 44 981 0
21 105 323 240 921 11 904 4 265 167 728 120 953 44 981 0
28 105 323 237 639 12 383 4 350 185 070 138 992 45 008 0

4 jun 105 307 236 031 12 428 4 345 184 680 139 032 44 997 0
11 105 307 238 154 12 499 4 216 174 876 129 020 44 997 0
18 105 307 237 871 12 156 4 031 170 664 125 012 44 997 0
25 105 307 238 361 11 927 3 941 170 641 125 020 44 997 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 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

7 maj 335 708 101 663 101 459 197 0 0 7 10 158
14 337 375 99 361 99 229 118 0 0 14 10 158
21 335 245 102 373 99 795 2 561 0 0 17 10 158
28 335 148 109 331 109 194 134 0 0 3 10 158

4 jun 338 980 106 950 106 826 101 0 0 23 10 158
11 338 947 96 441 96 278 155 0 0 8 10 158
18 337 865 103 238 103 141 91 0 0 6 10 158
25 337 877 97 499 97 383 101 0 0 15 10 158

Källa: ECB
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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

0 592 101 997 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

0 481 52 723 26 047 60 186 78 650 692 124 7 maj
0 366 55 705 26 030 60 186 75 266 687 527 14
0 950 65 779 25 945 60 186 74 813 691 085 21
0 479 63 528 25 873 60 180 74 249 705 060 28

0 229 32 390 25 957 60 156 77 522 706 426 4 jun
0 397 30 432 26 137 60 156 75 708 697 053 11
0 193 29 433 25 929 60 156 75 657 691 771 18
0 165 29 430 26 088 60 156 79 223 695 644 25

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

36 822 6 993 998 7 925 6 043 78 479 54 666 52 669 692 124 7 maj
35 681 7 557 896 7 199 6 043 78 479 54 694 50 084 687 527 14
35 029 8 111 948 8 847 6 042 78 479 54 694 51 159 691 085 21
43 906 7 751 938 8 838 6 043 78 479 54 809 49 659 705 060 28

44 070 7 457 902 7 269 6 042 78 479 54 858 51 261 706 426 4 jun
45 428 7 275 776 9 603 6 042 78 479 53 227 50 677 697 053 11
36 035 6 918 733 9 028 6 042 78 479 53 226 50 049 691 771 18
40 939 7 075 734 9 265 6 042 78 479 53 227 54 349 695 644 25

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 anbud1)

(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

Marginalränta

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

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
27 maj 72 294 15 000 2,53 2,54 91

1 jul 76 284 15 000 2,63 2,64 91

1999
Källa: ECB.
1) Beloppen kan avvika från de som redovisas i tabell 1.1 kolumn 6 till 8 på grund av att transaktionerna är tilldelade men ännu inte utförda.

1999 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
12 708 881 78 000 2,50 14
19 638 583 43 000 2,50 14
26 784 380 96 000 2,50 14

2 jun 698 358 43 000 2,50 14
9 907 145 86 000 2,50 14

16 922 203 39 000 2,50 14
23 1 165 521 86 000 2,50 14
30 1 222 128 57 000 2,50 14

Källa: ECB.
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Tabell 1.4

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

(Miljarder EUR; vid periodens slut)

1999 jan 8 699,7 4 839,2 83,1 146,0 1 196,9 510,6 1 923,8
feb 8 731,2 4 801,5 86,9 148,9 1 203,6 543,9 1 946,5
mar 8 777,8 4 803,9 88,8 151,2 1 217,7 549,8 1 966,4
apr 8 834,9 4 827,7 93,3 160,3 1 223,1 542,0 1 988,6
maj (p) 8 896,8 4 875,9 101,2 157,9 1 218,7 541,4 2 001,6

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) En 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 100,2 101,0 0,8 0,0 2,50
jun 100,9 101,5 0,6 0,0 2,50
jul(p) 102,0

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

uppfyllandeperiod.
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 3)

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
maj 342,5 121,6 45,0 0,0 0,8 0,4 333,8 36,3 38,1 101,3 435,5
jun 339,8 132,0 45,0 0,0 0,3 0,6 337,0 40,4 37,2 101,9 439,5

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 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

Totalt

15

Utelöpande
sedlar

och mynt

1

Inlåning
från hem-

mahörande
i euro-

området
2

MFI

3

Staten

4

Övrig offent.
sektor/övriga

hemmahör.
i euroområdet

5

Pennings-
marknads-

papper

6

Emitterade
skuldför-
bindelser

7

Eget
kapital

och
reserver

8

Utländska
skulder 3)

9

Övriga
skulder

10

Totalt

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 44,3 715,1
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 45,7 694,4
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 49,8 779,7
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 51,9 783,3
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 51,7 762,3
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 53,4 771,5
dec 225,1 204,5 20,4 0,1 87,8 1,1 86,2 0,5 5,5 1,8 3,7 317,2 7,9 49,4 692,9

1999 jan 451,0 430,4 20,4 0,2 89,2 1,3 87,3 0,6 8,2 4,1 4,1 416,8 9,5 56,9 1 031,5
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 9,5 56,6 1 034,3
mar 513,1 492,5 20,4 0,2 93,9 1,5 91,8 0,6 8,4 4,2 4,1 425,7 9,4 52,2 1 102,7
apr 486,4 465,8 20,4 0,2 93,1 1,2 91,2 0,7 8,4 4,3 4,1 435,0 9,7 52,7 1 085,4
maj(p) 415,4 394,8 20,4 0,2 93,1 1,6 90,8 0,7 8,7 4,5 4,2 391,7 9,7 56,9 975,5

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 68,4 694,4
maj 346,1 141,8 90,9 47,0 4,0 13,1 15,3 105,3 15,9 64,8 702,4
jun 345,4 208,0 149,3 54,2 4,5 13,5 14,1 113,4 20,8 64,4 779,7
jul 350,4 199,9 132,8 64,0 3,0 13,9 14,3 112,1 24,0 68,8 783,3
aug 344,6 208,8 135,5 69,7 3,5 12,4 13,5 112,0 21,6 75,1 788,1
sep 341,5 195,9 124,4 67,1 4,5 11,2 12,8 108,2 23,2 69,7 762,4
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 67,8 771,5
dec 359,1 146,9 89,0 55,0 2,9 7,2 6,7 97,1 18,6 57,4 692,9

1999 jan 343,8 383,2 326,7 50,3 6,2 6,3 5,3 125,7 99,3 67,8 1 031,5
feb 342,4 451,5 389,8 55,0 6,7 6,3 5,3 122,9 49,9 56,0 1 034,3
mar 348,3 454,3 391,4 55,1 7,9 4,9 5,3 137,9 97,7 54,3 1 102,7
apr 349,6 432,0 386,8 38,8 6,4 4,9 5,3 138,9 104,8 50,0 1 085,4
maj(p) 352,9 358,8 308,9 42,5 7,4 4,9 5,3 137,5 60,9 55,3 975,5

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,
77 miljarder euro i slutet av mars 1999, EUR 84 miljarder i slutet av april och 40 miljarder i slutet av maj 1999.

2. Skulder
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Tabell 2.2
Aggregerad balansräkning för MFI i euroområdet exkl. Eurosystemet1)

(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

Totalt

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 1 676,7 238,0 811,3 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 1 634,0 238,2 830,8 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 1 632,9 247,0 845,6 13 853,4
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 1 632,7 235,3 779,7 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 1 641,1 236,3 768,9 13 933,9
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 1 621,2 239,0 782,1 14 145,0
nov 9 072,1 3 209,2 819,6 5 043,3 2 071,8 719,4 1 151,8 200,6 108,9 401,2 116,7 284,5 1 666,1 241,2 795,2 14 356,6
dec 9 047,7 3 130,2 821,3 5 096,2 2 031,9 731,1 1 107,3 193,6 101,5 423,0 121,8 301,2 1 587,6 243,3 795,0 14 230,1

1999 jan 9 266,9 3 344,5 821,2 5 101,1 2 060,0 738,6 1 115,0 206,3 103,8 431,5 102,0 329,5 1 631,5 244,0 947,5 14 685,2
feb 9 164,8 3 233,0 821,7 5 110,1 2 075,7 746,6 1 126,2 202,8 108,2 442,6 107,7 334,9 1 586,9 242,9 967,2 14 588,2
mar 9 218,6 3 235,6 818,7 5 164,3 2 082,0 762,5 1 122,8 196,7 95,4 468,9 114,5 354,5 1 640,9 243,7 895,0 14 644,5
apr 9 265,5 3 266,3 811,5 5 187,8 2 098,3 776,0 1 121,2 201,2 101,2 482,0 114,1 367,9 1 629,1 245,4 865,6 14 687,2
maj(p) 9 279,2 3 243,2 810,0 5 226,0 2 135,9 789,8 1 138,2 207,9 95,7 498,1 115,4 382,7 1 613,8 246,5 859,9 14 729,1

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 1 273,7 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 1 263,9 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 1 273,7 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 2 013,3 150,9 712,2 1 485,2 1 340,2 13 853,4
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 2 042,4 145,9 718,7 1 496,1 1 260,8 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 2 063,1 152,8 720,1 1 472,9 1 281,2 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 13 933,9
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 1 288,4 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 1 288,3 14 145,0
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 8 233,8 3 283,0 101,3 4 849,5 1 379,1 1 907,0 1 385,4 178,0 241,1 2 091,0 165,3 727,5 1 516,1 1 254,9 14 230,1

1999 jan 0,4 8 369,3 3 427,0 87,5 4 854,8 1 399,7 1 972,7 1 309,8 172,5 272,0 2 125,5 174,1 738,2 1 601,6 1 404,2 14 685,2
feb 0,4 8 270,6 3 339,4 91,2 4 840,0 1 372,9 1 970,0 1 312,5 184,7 286,5 2 150,8 179,1 742,9 1 600,8 1 357,0 14 588,2
mar 0,5 8 314,0 3 372,4 85,8 4 855,9 1 384,0 1 982,7 1 309,7 179,6 279,7 2 175,9 178,5 749,6 1 618,8 1 327,6 14 644,5
apr 0,5 8 317,2 3 364,5 84,7 4 868,1 1 402,0 1 980,2 1 313,0 172,9 297,4 2 206,3 187,5 759,7 1 634,2 1 284,4 14 687,2
maj(p) 0,5 8 340,1 3 364,0 85,5 4 890,6 1 433,7 1 970,8 1 312,4 173,8 296,3 2 229,4 188,3 767,9 1 660,7 1 245,9 14 729,1

Källa: ECB.
1) Uppgifterna har reviderats i ljuset av ny information.
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1. Tillgångar
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Tabell 2.3
Konsoliderad balansräkning för MFI i euroområdet inkl. Eurosystemet 1)2)

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

1. Tillgångar, utestående
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2. Skulder, utestående

1998 feb 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 1 336,0 -74,8 10 149,4
mar 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 1 327,6 -62,9 10 230,3
apr 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 1 340,0 -35,8 10 326,7
maj 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 1 389,7 -50,8 10 363,9
jun 317,2 135,1 4 713,0 1 246,3 1 910,6 1 347,9 208,2 319,4 1 356,3 700,8 1 501,2 1 405,0 -28,2 10 419,7
jul 315,5 148,2 4 735,0 1 294,3 1 890,8 1 346,5 203,4 315,1 1 370,3 713,4 1 516,9 1 325,2 -50,1 10 389,6
aug 320,6 156,4 4 709,1 1 253,8 1 893,9 1 345,9 215,5 322,3 1 378,7 713,1 1 496,9 1 349,9 -34,6 10 412,5
sep 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 1 338,4 -35,1 10 408,9
okt 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
nov 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 1 355,5 -22,2 10 510,4
dec 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
jan 323,8 156,3 4 852,4 1 382,1 1 907,0 1 385,4 178,0 312,0 1 365,5 701,0 1 534,7 1 312,3 37,2 10 595,2

1999 feb 313,6 137,9 4 861,0 1 405,9 1 972,7 1 309,8 172,5 348,5 1 390,8 757,9 1 700,9 1 472,0 -21,3 10 961,3
mar 313,0 146,2 4 846,8 1 379,6 1 970,0 1 312,5 184,7 363,8 1 408,0 753,9 1 650,7 1 413,0 12,2 10 907,5
apr 317,8 140,8 4 863,8 1 391,8 1 982,7 1 309,7 179,6 367,6 1 417,2 768,8 1 716,5 1 381,9 35,7 11 010,0
maj 319,9 123,5 4 874,4 1 408,3 1 980,2 1 313,0 173,0 388,5 1 434,5 780,2 1 738,9 1 334,4 19,2 11 013,5
May(p) 321,6 128,0 4 898,1 1 441,0 1 970,8 1 312,4 173,8 393,7 1 443,3 785,5 1 721,5 1 301,2 35,0 11 027,8

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.
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,
77 miljarder i slutet av mars, 84 miljarder i slutet av april och 40 miljarder i slutet av maj 1999.

1998 feb 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
mar 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
apr 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
maj 5 639,0 832,1 4 806,9 1 414,9 1 215,0 199,9 284,7 1 932,4 245,8 847,0 10 363,9
jun 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
jul 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
aug 5 739,7 822,5 4 917,2 1 424,9 1 223,1 201,8 277,9 1 925,2 243,3 801,4 10 412,5
sep 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
okt 5 792,8 828,0 4 964,8 1 419,6 1 216,7 202,9 272,9 1 912,9 245,0 804,2 10 447,5
nov 5 833,1 833,9 4 999,1 1 432,9 1 226,3 206,6 273,9 1 919,1 247,1 804,4 10 510,4
dec 5 884,4 840,7 5 043,7 1 429,4 1 228,1 201,3 287,4 1 971,2 249,3 818,3 10 640,1
jan 5 938,0 841,6 5 096,4 1 387,6 1 193,5 194,1 304,9 1 904,8 251,2 808,7 10 595,2

1999 feb 5 942,9 841,7 5 101,3 1 409,2 1 202,3 206,9 333,6 2 048,3 253,5 973,8 10 961,3
mar 5 952,4 842,2 5 110,3 1 418,2 1 214,9 203,3 339,0 1 951,5 252,3 994,0 10 907,5
apr 6 003,6 839,1 5 164,5 1 411,9 1 214,7 197,2 358,6 2 066,6 253,1 916,2 11 010,0
maj 6 019,8 831,9 5 187,9 1 414,2 1 212,3 201,9 372,1 2 064,1 255,1 888,1 11 013,5
May(p) 6 056,7 830,4 5 226,2 1 437,6 1 229,0 208,6 386,9 2 005,5 256,2 885,0 11 027,8
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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 20,6 0,5 37,9 -7,6 12,6 90,4
mar 0,0 -20,4 -0,9 27,5 -25,6 1,3 -4,1 1,3 14,7 12,5 42,5 8,1 27,2 85,1
apr 3,0 2,0 25,8 14,8 16,9 -0,4 -5,6 10,1 8,2 -11,2 -3,8 53,6 -15,1 72,6
maj 2,4 -6,5 21,5 19,2 -1,2 1,9 1,6 -1,3 6,1 7,4 1,3 16,5 22,5 69,9
jun -1,7 13,1 20,8 47,4 -20,4 -1,4 -4,8 -4,4 14,5 15,5 5,1 -77,6 -23,2 -37,8
jul 5,2 8,2 -23,8 -39,7 4,3 -0,6 12,1 7,4 11,5 -1,0 -4,0 25,0 17,0 45,5
aug -5,7 8,8 -3,7 -8,9 10,8 1,7 -7,3 3,8 3,1 -0,1 -7,5 -11,8 -0,5 -13,7
sep -3,1 -1,8 8,9 22,2 -12,1 -0,8 -0,4 -3,0 0,0 4,0 62,4 26,0 17,3 110,8
okt 1,5 -1,6 16,4 4,6 -2,1 3,2 10,6 6,0 -1,7 -1,4 43,0 -3,2 -4,8 54,1
nov 0,9 -6,7 22,3 41,1 -1,6 2,6 -19,9 3,0 4,7 -1,9 42,7 10,3 30,3 105,5
dec 9,5 1,3 103,8 70,1 21,3 32,9 -20,5 -19,2 -19,6 -10,2 -76,3 -46,5 29,8 -27,4

1999 jan -9,4 -6,4 34,5 23,7 -2,4 14,6 -1,4 13,6 26,9 13,5 158,8 167,9 -42,8 356,5
feb -0,6 8,3 -24,3 -27,4 -11,5 2,5 12,1 14,9 13,6 -3,0 -83,3 -59,9 40,3 -94,0
mar 4,8 -5,2 13,9 10,8 11,0 -2,9 -5,1 -0,4 11,5 14,2 39,2 -41,2 17,2 54,0
apr 2,1 -17,4 9,4 16,1 -3,3 3,3 -6,7 20,3 16,0 11,8 9,2 -47,7 -16,2 -12,4
maj(p) 1,7 4,5 22,4 32,3 -10,1 -0,6 0,8 5,0 7,5 6,1 -29,6 -32,2 15,7 1,0

1998 feb 28,5 2,4 26,1 14,1 8,8 5,3 8,0 33,2 0,4 6,2 90,4
mar 31,0 -1,9 32,9 19,2 15,1 4,2 16,5 40,5 1,5 -23,6 85,1
apr 39,2 5,0 34,2 7,8 7,4 0,3 8,6 -6,5 0,3 23,2 72,6
maj 7,9 -11,1 19,0 14,7 11,0 3,7 5,6 14,9 9,0 17,9 69,9
jun 66,8 5,9 60,9 2,9 10,7 -7,8 -6,0 9,8 -6,7 -104,5 -37,8
jul 39,9 -4,3 44,1 -11,7 -17,3 5,6 -6,8 -17,2 -4,7 46,0 45,5
aug 1,5 2,4 -0,9 -0,4 -0,9 0,5 -6,7 -3,1 1,0 -6,0 -13,7
sep 57,7 3,3 54,4 -4,8 -5,6 0,8 1,9 46,9 0,6 8,4 110,8
okt 40,1 5,9 34,3 12,0 8,5 3,5 0,9 -1,5 2,2 0,3 54,1
nov 53,4 6,7 46,7 -3,7 1,7 -5,5 13,5 26,3 2,4 13,7 105,5
dec 63,3 1,1 62,2 -40,9 -33,7 -7,2 17,4 -60,1 2,1 -9,2 -27,4

1999 jan 66,0 0,9 65,1 16,9 17,1 -0,2 9,7 112,2 -0,2 151,9 356,5
feb 7,0 0,3 6,7 8,4 12,2 -3,9 5,5 -133,9 -1,2 20,2 -94,0
mar 46,0 -3,7 49,8 9,7 8,0 1,7 19,3 66,2 0,8 -88,0 54,0
apr 14,9 -8,8 23,7 3,2 -1,4 4,6 13,5 -17,8 2,0 -28,1 -12,4
maj(p) 35,9 -1,5 37,4 23,1 16,6 6,5 14,8 -70,8 1,0 -3,1 1,0
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Penningmängdsmått1 )2)

(Miljarder EUR (ej säsongrensat) och årlig procentuell förändring om ej annat anges)

Tabell 2.4
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1. Stockar vid utgången av respektive månad

2. Flöden 4)

1998 jan 311,4 1 253,6 1 565,0 88,13 908,4 1 177,5 3 650,9 93,71 217,1 308,0 74,8
feb 311,7 1 254,1 1 565,8 88,19 905,1 1 181,6 3 652,5 93,76 216,3 309,8 79,7
mar 311,8 1 283,8 1 595,5 89,84 878,8 1 183,4 3 657,7 93,87 212,2 311,2 85,9
apr 314,8 1 295,9 1 610,7 90,75 892,6 1 185,1 3 688,4 94,72 206,6 320,9 86,4
maj 317,2 1 313,0 1 630,2 91,87 888,8 1 189,2 3 708,3 95,25 208,2 319,4 88,7
jun 315,5 1 361,7 1 677,2 94,48 871,2 1 189,0 3 737,4 95,97 203,4 315,1 87,8
jul 320,6 1 321,7 1 642,3 92,56 872,5 1 189,7 3 704,6 95,17 215,5 322,3 93,5
aug 314,9 1 312,6 1 627,5 91,71 879,3 1 192,9 3 699,7 95,02 208,2 326,2 88,9
sep 311,9 1 331,3 1 643,2 92,71 864,6 1 192,9 3 700,7 95,18 207,7 322,5 81,2
okt 313,4 1 335,3 1 648,6 92,99 867,0 1 196,4 3 712,0 95,45 218,3 328,5 84,6
nov 314,3 1 377,0 1 691,3 95,35 870,9 1 198,9 3 761,1 96,67 198,4 331,8 81,8
dec 323,8 1 449,4 1 773,2 100,00 884,8 1 231,1 3 889,1 100,00 178,0 312,0 68,5

1999 jan 313,6 1 473,8 1 787,3 100,83 881,2 1 247,1 3 915,6 100,60 172,5 348,5 55,5
feb 313,0 1 443,8 1 756,8 99,05 867,4 1 251,4 3 875,7 99,51 184,7 363,8 57,3
mar 317,8 1 454,0 1 771,8 99,81 876,2 1 249,2 3 897,2 99,99 179,6 367,6 48,9
apr 317,8 1 454,0 1 771,8 100,93 876,2 1 249,2 3 897,2 100,46 179,6 367,6 48,9
maj(p) 321,6 1 501,5 1 823,1 102,66 861,3 1 257,5 3 941,9 101,08 173,8 393,7 59,8

1998 feb 0,4 0,7 1,1 8,3 -3,1 4,1 2,0 4,2 -0,8 1,8 4,9
mar 0,0 29,3 29,3 8,8 -26,9 1,8 4,2 4,4 -4,1 1,3 6,2
apr 3,0 13,0 16,1 10,3 15,0 1,8 32,9 5,1 -5,6 10,1 0,9
maj 2,4 17,5 19,9 10,1 -3,2 4,1 20,7 5,3 1,6 -1,3 2,5
jun -1,7 48,1 46,4 9,6 -18,1 -0,2 28,1 5,3 -4,8 -4,4 -1,0
jul 5,2 -39,2 -34,1 8,2 2,3 0,7 -31,1 4,4 12,1 7,4 5,9
aug -5,7 -9,4 -15,2 8,2 6,3 3,2 -5,7 4,3 -7,3 3,8 -4,8
sep -3,1 20,8 17,8 7,8 -11,8 0,1 6,1 4,5 -0,4 -3,0 -7,1
okt 1,5 3,5 5,0 7,9 2,1 3,5 10,6 4,4 10,6 6,0 3,1
nov 0,9 40,9 41,8 8,2 2,8 2,5 47,1 4,9 -19,9 3,0 -2,9
dec 9,5 72,9 82,4 9,4 15,4 31,9 129,7 5,9 -20,5 -19,2 -13,6

1999 jan -9,4 24,2 14,8 14,4 -6,9 15,6 23,5 7,3 -1,4 13,6 -1,3
feb -0,6 -31,1 -31,7 12,3 -15,2 4,2 -42,6 6,1 12,1 14,9 1,3
mar 4,8 8,8 13,6 11,1 7,5 -2,4 18,7 6,5 -5,1 -0,4 -1,8
apr 2,1 17,7 19,8 11,2 -6,3 4,9 18,4 6,1 -6,7 20,3 1,7
maj(p) 1,7 29,0 30,7 11,7 -9,8 3,4 24,4 6,1 0,8 5,0 6,1

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.
3) Med index=100 för (de icke-säsongsrensade) stockarna i december 1998 anger indexvärdet den upplupna förändringen från denna tidpunkt

beräknad utifrån flödesuppgifter som beskrivs i fotnot 4. Den procentuella förändringen i indexvärdet mellan två tidpunkter motsvarar
förändringen i penningmängdsmåtten bortsett från effekten av omklassificeringar etc.

4) Beräknat från månatliga skillnader i stockarna efter justering för omklassificeringar, andra omvärderingar, växelkursvariationer och alla
andra förändringar som inte uppstår till följd av transaktioner
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M3

Total

12

Index, dec
98=100

3)

13

3)

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

4 250,9 95,38 1 227,7 1 010,0 217,7 1 239,0 697,5 3 164,2 1998 jan
4 258,3 95,56 1 235,2 1 017,7 217,5 1 254,0 696,5 3 185,7 feb
4 267,0 95,73 1 235,8 1 019,1 216,8 1 262,5 705,7 3 203,9 mar
4 302,4 96,59 1 235,2 1 020,5 214,7 1 266,2 693,8 3 195,2 apr
4 324,6 97,12 1 235,3 1 022,3 213,0 1 267,5 700,8 3 203,6 maj
4 343,8 97,53 1 232,2 1 020,2 212,0 1 282,5 713,4 3 228,0 jun
4 335,9 97,40 1 232,6 1 021,8 210,8 1 285,2 713,1 3 230,9 jul
4 323,0 97,09 1 236,5 1 026,6 209,9 1 294,6 712,0 3 243,0 aug
4 312,1 96,99 1 234,7 1 025,3 209,3 1 295,8 715,0 3 245,5 sep
4 343,4 97,67 1 230,4 1 021,3 209,1 1 294,1 713,3 3 237,8 okt
4 373,1 98,28 1 226,7 1 017,2 209,5 1 302,9 710,7 3 240,3 nov
4 447,6 100,00 1 237,4 1 022,8 214,6 1 297,0 701,0 3 235,4 dec

4 492,1 100,77 1 215,4 1 092,3 123,1 1 335,3 757,9 3 308,6 1999 jan
4 481,4 100,45 1 225,2 1 103,3 121,8 1 350,6 753,9 3 329,7 feb
4 493,3 100,71 1 228,1 1 107,2 120,9 1 368,3 768,8 3 365,2 mar
4 493,3 101,46 1 228,1 1 107,2 120,9 1 368,3 768,8 3 365,2 apr
4 569,2 102,28 1 225,7 1 110,5 115,2 1 383,5 785,5 3 394,6 maj(p)

M3

Total

12 13

3-mån
glidande

medelvärde3)

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 4,6 4,7 7,6 7,8 -0,2 15,6 0,5 23,7 1998 feb
7,6 4,7 4,9 0,5 1,2 -0,8 8,5 12,5 21,5 mar

38,3 5,2 5,0 -0,1 1,9 -2,0 7,2 -11,2 -4,1 apr
23,5 5,0 5,1 0,2 1,9 -1,7 3,6 7,4 11,2 maj
18,0 4,9 4,9 -3,3 -2,3 -1,0 15,5 15,5 27,7 jun
-5,6 4,8 4,7 0,7 1,9 -1,2 5,6 -1,0 5,3 jul

-14,0 4,5 4,6 3,6 4,5 -0,9 7,9 -0,1 11,4 aug
-4,4 4,4 4,6 -0,9 -0,4 -0,6 7,1 4,0 10,2 sep
30,2 4,8 4,6 -4,4 -4,2 -0,2 -4,8 -1,4 -10,6 okt
27,3 4,6 4,7 -4,0 -4,4 0,4 7,6 -1,9 1,6 nov
76,5 4,7 5,0 11,4 5,9 5,5 -6,1 -10,2 -4,9 dec

34,3 5,6 5,2 3,7 4,7 -1,0 28,2 13,5 45,4 1999 jan
-14,2 5,1 5,3 2,4 3,7 -1,3 12,3 -3,0 11,7 feb
11,4 5,2 5,1 2,7 3,5 -0,8 13,3 14,2 30,2 mar
33,7 5,0 5,2 0,9 3,2 -2,2 14,3 11,8 27,1 apr
36,4 5,3 - -3,9 -0,4 -3,5 1,3 6,1 3,5 maj(p)

Årlig
procentuell
förändring4)
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Penningmängdsmått1 )2)

(Miljarder EUR och årlig procentuell förändring om ej annat anges)

Tabell 2.4

Totalt

1

Index3)

2

M1

Totalt

3 4

Totalt

5

Index3)

6

M2
Totalt

7 8

Totalt

9

3. Säsongsrensade stockar

Övrig kort inlåning

Index3)

10

Omsättningsbara instrument5)

M3

Totalt

1

Förändring
sedan föreg
månad (%)6)

2

M1

Totalt

3

Förändring
sedan föreg
månad (%)6)

4

Totalt

5

Förändring
sedan föreg

månad
(%)6)

6

M2
Totalt

7

Förändring
sedan föreg
månad (%)6)

8

Totalt

9

Övrig kort inlåning

Förändring
sedan
föreg

månad
(%)6)

10

Omsättningsbara instrument5)

M3

1998 jan 1 570,0 88,42 2 058,3 3 628,4 93,16 607,8 4 236,2 95,15
feb 1 587,4 89,40 2 063,1 3 650,5 93,74 601,5 4 252,0 95,52
mar 1 603,7 90,30 2 063,2 3 666,9 94,14 608,3 4 275,2 96,01
apr 1 621,8 91,38 2 064,2 3 686,0 94,69 607,1 4 293,2 96,48
maj 1 628,6 91,78 2 070,1 3 698,7 95,03 603,1 4 301,8 96,71
jun 1 646,6 92,76 2 072,4 3 719,0 95,53 604,6 4 323,6 97,17
jul 1 644,6 92,69 2 070,2 3 714,8 95,46 624,4 4 339,2 97,57
aug 1 652,6 93,12 2 074,9 3 727,5 95,77 610,4 4 337,9 97,52
sep 1 660,4 93,68 2 076,6 3 736,9 96,15 610,9 4 347,8 97,89
okt 1 672,0 94,31 2 078,0 3 750,0 96,46 632,0 4 382,1 98,63
nov 1 684,0 94,94 2 094,5 3 778,5 97,15 615,5 4 394,0 98,85
dec 1 701,0 95,93 2 106,4 3 807,4 97,93 591,1 4 398,5 99,00

1999 jan 1 787,9 100,87 2 099,8 3 887,7 99,92 585,6 4 473,3 100,45
feb 1 774,6 100,05 2 095,5 3 870,1 99,40 602,0 4 472,1 100,34
mar 1 784,8 100,55 2 124,9 3 909,7 100,34 596,4 4 506,1 101,09
apr 1 802,8 101,54 2 110,5 3 913,3 100,41 608,3 4 521,5 101,34
maj(p) 1 818,9 102,42 2 114,8 3 933,7 100,91 614,0 4 547,7 101,90

4. Säsongsrensade flöden6)

1998 jan 18,7 1,2 7,7 0,4 26,5 0,7 -0,2 0,0 26,3 0,4
feb 17,5 1,1 5,1 0,2 22,6 0,6 -6,2 -1,0 16,4 0,4
mar 16,0 1,0 -0,5 0,0 15,5 0,4 6,7 1,1 22,1 0,5
apr 19,0 1,2 2,3 0,1 21,3 0,6 -0,4 -0,1 20,9 0,5
maj 7,1 0,4 6,4 0,3 13,5 0,4 -3,6 -0,6 9,9 0,2
jun 17,5 1,1 1,7 0,1 19,2 0,5 1,3 0,2 20,5 0,5
jul -1,2 -0,1 -1,2 -0,1 -2,4 -0,1 20,4 3,4 17,9 0,4
aug 7,6 0,5 4,3 0,2 11,9 0,3 -14,3 -2,3 -2,3 -0,1
sep 9,9 0,6 4,7 0,2 14,6 0,4 1,9 0,3 16,4 0,4
okt 11,2 0,7 1,1 0,1 12,3 0,3 20,8 3,4 33,2 0,8
nov 11,1 0,7 15,5 0,7 26,6 0,7 -17,0 -2,7 9,5 0,2
dec 17,5 1,0 13,1 0,6 30,6 0,8 -24,1 -3,9 6,5 0,1

1999 jan 87,5 5,1 -10,3 -0,5 77,2 2,0 -12,8 -2,2 64,5 1,5
feb -14,5 -0,8 -5,8 -0,3 -20,3 -0,5 15,6 2,7 -4,7 -0,1
mar 8,8 0,5 27,9 1,3 36,8 0,9 -3,3 -0,6 33,4 0,7
apr 17,6 1,0 -15,0 -0,7 2,6 0,1 8,5 1,4 11,0 0,2
maj(p) 15,7 0,9 3,8 0,2 19,5 0,5 5,4 0,9 24,8 0,5

Källa: ECB.
1) Penningmängden 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.
3) Med index=100 för (de icke-säsongsrensade) stockarna i december 1998 anger indexvärdet den upplupna förändringen från denna tidpunkt

beräknad utifrån flödesuppgifter som beskrivs i fotnot 6. Den procentuella förändringen i indexvärdet mellan två tidpunkter motsvarar
förändringen i penningmängdsmåtten bortsett från effekten av omklassificeringar etc.

4) I övrig kort inlåning ingår inlåning med en överenskommen löptid upp till två år och inlåning med en uppsägningstid om upp till tre månader.
5) Omsättningsbara instrument avser repo-avtal, andelar i penningmarknadsfonder och penningmarknadspapper samt skuldförbindelser som

utgivits med en ursprunglig löptid under två år.
6) Beräknat från månatliga skillnader i stockarna efter justering för omklassificeringar, andra omvärderingar, växelkursvariationer och alla andra

förändringar som inte uppstår till följd av transaktioner.
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Tabell 2.5

MFI-sektorns lån till hushåll och icke-finansiella privata företag, fördelade på typ och ursprunglig
löptid
(Miljarder 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 2 277,2 813,4 321,3 1 142,6 2 483,1 84,9 128,2 199,9 28,2 48,6 1 409,9 37,2
1999 mar(p) 2 268,0 815,6 347,6 1 104,7 2 535,3 85,8 149,7 185,8 15,4 72,2 1 458,1 35,5

Källa: ECB.
1) Motsvarande ENS 95 koder; icke finansiella bolag S11; hushåll S14; icke-vinstdrivande institutioner som betjänar hushåll S15.
2) Statistiken för konsumsionskrediter och lån för husköp är inte konsistent i euroområdet. Kolumn 5 inkluderar övrig utlåning till hushåll.

Tabell 2.5

Tabell 2.4 Teknisk förklaring

Säsongrensning av penningmängdsmått för euroområdet

Säsongrensade uppgifter har beräknats med hjälp av multiplikativa versioner av X-12-ARIMA (version 0.2.21 ) och TRAMO/
SEATS2  (beta-versionen, juli 1998). Av tekniska orsaker anges resultaten från X-12-ARIMA som de officiella uppgifterna. I
säsongrensningen av penningmängdsmåtten har en veckodagsjustering gjorts för vissa beståndsdelar i M2. Säsongrensningen
av M3 har gjorts indirekt genom att summera säsongrensade uppgifter för M1, M2 minus M1 samt M3 minus M2 för att
summan skall motsvara de ingående delarna.

I indexet för justerade stockar har säsongkomponenter uppskattats och därefter tillämpats på stockuppgifterna i miljarder euro
och på de justeringar som görs till följd av omklassificeringar etc. för att komma fram till säsongrensade värden för stockarna,
justeringsposterna och sålunda för flödena.

1 Se vidare Findley, D., Monsell, B.,Bell, W., Otto, M. och Chen B.C. (1998): ”New Capabilities and Methods of the X-12-ARIMA Seasonal
Adjustment Program”, Journal of Business and Economic Statistics, 16, 2, 127-152, eller ”X-12-ARIMA Reference Manual Version 0.2.2.”
(December 1998), Time Series Staff, Bureau of the Census, Washington, D.C.

2 Se vidare Gomez, V. och Maravall, A. (1996): ”Programs TRAMO and SEATS: Instructions for the User”, Banco de España, Working Paper
No.9628, Madrid.
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Tabell 2.6

Valutafördelning av vissa skulder och tillgångar hos MFI i euroområdet
(Miljarder euro (ej säsongrensat; behållningar vid periodens slut))

Källa: ECB.
1) Data har reviderats i ljuset av ny information.
2) Inkl. poster i nationella valutaenheter som ingår i euron.
3) Banker används i denna tabell som term för institut utanför euroområdet av liknande slag som MFI.

Skulder, utestående

1998 dec 3 370,9 2 978,6 43,2 349,4 244,8 27,2 51,2 26,5 5 008,0 4 863,2 19,5 125,4 90,0 13,1 13,2 9,1
1999 mar(p) 3 762,1 3 302,5 49,1 410,5 289,6 30,8 54,2 36,0 4 992,9 4 841,9 23,5 127,6 88,1 14,3 14,7 10,5

1. Inlåning från hemmahörande i euroområdet

1998 dec 1 166,3 480,4 122,8 563,1 434,7 50,8 51,6 26,1 367,7 154,3 32,5 180,9 130,7 26,0 11,7 12,5
1999 mar(p) 1 290,2 556,7 136,0 597,4 464,8 47,3 54,7 30,7 421,1 177,0 38,0 206,2 150,3 29,0 12,7 14,2

2. Inlåning från hemmahörande utanför euroområdet

1998 dec 2 097,6 1 885,2 25,9 186,6 107,3 34,4 30,9 13,9 172,5 158,5 0,6 13,4 11,3 0,9 1,1 0,1
1999 mar(p) 2 177,9 1 977,3 25,7 174,9 105,6 26,7 28,2 14,4 183,3 167,6 0,8 15,0 12,8 0,8 1,3 0,2

3. Skuldförbindelser och penningmarknadspapper utgivna av MFI i euroområdet

MFI

Alla
valutor

1

Euro1)

2

Övriga
EU-

valutor

3 4

USD

5

JPY

6

CHF

7

Övriga
valutor

8

Övriga

Alla
valutor

9

Euro1)

10

Övriga
EU-

valutor

11

USD

1312

JPY

14

CHF

15

Övriga
valutor

16

Andra
valutor

Andra
valutor

Banker2)

Alla
valutor

1

Euro1)

2

Övriga
EU-

valutor

3 4

USD

5

JPY

6

CHF

7

Övriga
valutor

8

Övriga

Alla
valutor

9

Euro1)

10

Övriga
EU-

valutor

11

USD

1312

JPY

14

CHF

15

Övriga
valutor

16

Andra
valutor

Andra
valutor

Alla
valutor

1

Euro1)

2

Övriga
EU-

valutor

3 4

USD

5

JPY

6

CHF

7

Övriga
valutor

8

Alla
valutor

9

Euro1)

10

Övriga
EU-

valutor

11

USD

1312

JPY

14

SFR

15

Övriga
valutor

16

Andra
valutor

Andra
valutor

Skuldförbindelser Penningmarknadspapper
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1998 dec 3 334,7 . . . . . . . 5 936,7 5 763,7 26,1 146,9 79,7 15,1 49,1 3,1
1999 mar(p) 3 728,1 . . . . . . . 6 005,5 5 803,8 28,8 172,8 93,9 18,6 53,9 6,5

MFI

Alla
valutor

1

Euro1)

2

Övriga
EU-

valutor

3 4

USD

5

JPY

6

CHF

7

Övriga
valutor

8

Övriga

Alla
valutor

9

Euro1)

10

Övriga
EU-

valutor

11

USD

1312

JPY

14

CHF

15

Övriga
valutor

16

4. Lån till hemmahörande i euroområdet

Andra
valutor

Andra
valutor

Tillgångar, utestående

1998 dec 732,1 688,8 18,1 25,3 16,9 3,8 1,8 2,9 1 387,6 1 346,1 10,9 30,6 16,4 9,2 2,8 2,3
1999 mar(p) 761,2 728,7 6,4 26,1 18,9 3,9 1,2 2,1 1 418,1 1 376,0 9,7 32,3 18,0 10,9 2,5 0,9

5. Innehav av värdepapper exkl. aktier utgivna av företag i euroområdet

1998 dec 69,4 18,8 9,9 40,8 27,7 5,0 0,9 7,2 313,0 47,0 32,0 234,0 178,3 33,1 4,1 18,4
1999 mar(p) 80,1 18,8 15,1 46,2 32,6 5,0 0,9 7,8 400,8 51,9 34,1 314,9 253,5 30,9 4,5 26,1

7. Innehav av värdepapper exkl. aktier utgivna av företag utanför euroområdet

MFI

Alla
valutor

1

Euro1)

2

Övriga
EU-

valutor

3 4

USD

5

JPY

6

CHF

7

Övriga
valutor

8

Övriga

Alla
valutor

9

Euro1)

10

Övriga
EU-

valutor

11

USD

1312

JPY

14

CHF

15

Övriga
valutor

16

Andra
valutor

Andra
valutor

1998 dec 973,5 378,6 80,5 514,5 377,2 73,9 26,2 37,3 379,4 152,3 26,8 200,3 172,5 8,7 14,3 4,8
1999 mar(p) 974,6 431,3 86,7 456,6 328,6 60,8 26,0 41,3 376,2 135,0 29,9 211,4 184,0 7,5 14,5 5,4

6. Lån till hemmahörande utanför euroområdet

Banker2)

Alla
valutor

1

Euro1)

2

Övriga
EU-

valutor

3 4

USD

5

JPY

6

CHF

7

Övriga
valutor

8

Övriga

Alla
valutor

9

Euro1)

10

Övriga
EU-

valutor

11

USD

1312

JPY

14

CHF

15

Övriga
valutor

16

Andra
valutor

Andra
valutor

Banker2)

Alla
valutor

1

Euro1)

2

Övriga
EU-

valutor

3 4

USD

5

JPY

6

CHF

7

Övriga
valutor

8

Övriga

Alla
valutor

9

Euro1)

10

Övriga
EU-

valutor

11

USD

1312

JPY

14

SFR

15

Övriga
valutor

16

Andra
valutor

Andra
valutor
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Tabell 3.1

Penningmarknadsräntor1)

(Årsräntesats)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 staterna5) Japan5)

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 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
maj 2,55 2,57 2,58 2,60 2,68 4,98 0,12
jun 2,56 2,61 2,63 2,68 2,84 5,17 0,10

1999 4 jun 2,54 2,58 2,60 2,65 2,80 5,09 0,06
11 2,55 2,60 2,62 2,67 2,83 5,13 0,11
18 2,60 2,62 2,63 2,67 2,82 5,18 0,12
25 2,58 2,63 2,66 2,71 2,93 5,28 0,11

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)

3 Finansiella marknader och räntor
i euroområdet
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Tabell 3.2

Statsobligationsräntor 1)

(Årsräntesats)

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 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
maj 2,82 3,00 3,37 3,81 4,21 5,54 1,36
jun 3,09 3,34 3,77 4,20 4,53 5,90 1,60

1999 4 jun 2,99 3,22 3,63 4,08 4,46 5,80 1,63
11 3,09 3,34 3,80 4,25 4,57 5,99 1,75
18 3,02 3,28 3,68 4,11 4,41 5,82 1,73
25 3,25 3,56 4,00 4,40 4,70 6,03 1,78

Statsobligationsräntor i euroområdet
(Månadsdata)

Ränta på 10-åriga statsobligationer
(Månadsdata)
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Tabell 3.3

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 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
maj 317,05 3 669,07 176,93 167,47 482,10 291,29 253,77 257,12 344,94 413,34 300,15 1 330,72 16 533,26
jun 321,66 3 749,45 177,95 168,33 487,77 299,00 251,77 268,06 365,11 440,22 300,26 1 325.93 17 135,96

1999 4 jun 315,96 3671,42 169,38 167,27 491,71 294,04 250,07 262,63 357,08 414,78 296,33 1 327,75 16300,75
11 321,38 3749,67 178,91 167,88 481,91 300,36 251,07 264,90 370,78 434,02 299,41 1 293,64 17198,55
18 326,91 3822,89 181,87 168,98 489,23 310,13 258,30 267,85 367,47 452,66 302,93 1 342,84 17431,26
25 321,52 3739,81 183,55 167,99 482,59 295,44 249,22 272,72 363,97 451,93 299,85 1 315,31 17436,52

Dow Jones EURO STOXX Broad, Standard & Poor´s 500 och Nikkei 225
(Index; januari 1994 = 100; månadsdata)
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Tabell 3.4

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.

Affärsbankernas räntor
(Årsräntesats; periodgenomsnitt)

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 8,85 . 11,56 7,44
1997 1,46 3,41 3,63 4,40 2,80 3,09 7,58 6,64 10,60 6,62
1998 1,10 3,20 3,22 4,06 2,61 3,25 6,73 5,80 10,04 5,87

1998 maj 1,12 3,24 3,26 4,27 2,71 3,33 6,85 5,94 10,07 6,04
jun 1,12 3,27 3,28 4,18 2,58 3,34 6,76 5,90 10,07 5,98
jul 1,08 3,26 3,26 4,15 2,56 3,29 6,65 5,84 10,01 5,86
aug 1,05 3,23 3,24 4,05 2,55 3,30 6,60 5,77 10,02 5,79
sep 1,05 3,17 3,18 3,88 2,53 3,21 6,59 5,65 10,00 5,65
okt 1,04 3,12 3,13 3,74 2,49 3,14 6,51 5,52 9,79 5,48
nov 0,94 3,06 3,05 3,70 2,48 3,12 6,39 5,44 9,67 5,43
dec 0,87 2,81 2,81 3,56 2,44 3,03 6,21 5,12 9,61 5,28

1999 jan 0,79 2,67 2,67 3,42 2,36 2,86 6,01 5,03 9,59 5,10
feb 0,74 2,60 2,60 3,37 2,33 2,78 5,91 4,99 9,52 5,02
mar 0,73 2,57 2,56 3,37 2,30 2,79 5,83 4,98 9,49 5,06
apr 0,70 2,39 2,39 3,26 2,26 2,61 5,66 4,80 9,36 4,91
maj 0,65 2,25 2,25 3,21 2,16 2,48 5,54 4,72 9,30 4,84

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. Indexerade data före 1995 är beräkningar baserade på nationella data
som inte är helt jämförbara med HIKP beräkningar som påbörjades 1995.
1) Inkl. alkoholdrycker och tobak.
2) Avser indexperioden 1998.

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 2,5 . 2,4 2,5 2,4 1,6 1,7 1,4 3,4
1996 100,0 2,2 1,8 1,9 1,9 1,8 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

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

1999 1 kv 103,1 0,8 0,3 1,3 1,2 1,4 -0,2 0,8 -3,8 1,7

1998 maj 102,8 1,3 1,0 2,1 1,7 2,6 0,4 0,9 -1,4 2,0
jun 102,9 1,4 1,0 2,1 1,6 2,9 0,4 1,0 -1,7 2,0
jul 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 1,8
apr 103,7 1,1 0,8 1,2 1,2 1,2 0,6 0,6 0,3 1,7
maj 103,8 1,0 0,6 0,7 0,9 0,4 0,6 0,6 0,6 1,5
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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) Delvis baserad på ENS95 och delvis på ENS79.

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 1,2 0,3 0,8 0,1 1,2 1,4 10,0 13,0
1998 100,6 -0,8 -0,7 -2,2 0,5 0,4 0,1 0,6 0,3 -21,2 -12,5

1998 2 kv 101,0 -0,2 0,0 -1,1 0,5 0,6 0,1 0,8 0,4 -16,6 -10,7
3 kv 100,4 -1,3 -1,1 -2,9 0,7 0,3 0,3 0,3 0,0 -24,3 -18,2
4 kv 99,5 -2,3 -2,1 -4,5 0,3 -0,2 0,1 -0,3 0,3 -30,0 -20,5

1999 1 kv 98,9 -2,5 -2,1 -4,7 0,2 0,0 0,2 -0,2 1,4 -17,5 -16,0
2 kv . . . . . . . . . 6,0 -8,3

1998 jun 100,8 -0,5 -0,3 -1,5 0,5 0,6 0,2 0,8 - -18,9 -13,3
jul 100,6 -0,8 -0,6 -2,1 0,7 0,6 0,4 0,6 - -21,1 -14,4
aug 100,4 -1,4 -1,2 -3,2 0,7 0,4 0,3 0,4 - -26,3 -19,0
sep 100,2 -1,6 -1,5 -3,4 0,5 0,1 0,2 0,0 - -25,4 -20,9
okt 99,8 -2,0 -1,9 -4,1 0,4 -0,1 0,1 -0,2 - -30,6 -23,6
nov 99,4 -2,4 -2,2 -4,6 0,3 -0,2 0,1 -0,4 - -28,6 -18,4
dec 99,1 -2,5 -2,3 -4,8 0,3 -0,1 0,2 -0,3 - -30,8 -19,4

1999 jan 98,8 -2,7 -2,3 -5,0 0,2 -0,1 0,3 -0,3 - -23,2 -17,2
feb 98,8 -2,7 -2,2 -4,9 0,2 -0,1 0,2 -0,1 - -20,6 -16,1
mar 99,0 -2,3 -1,7 -4,3 0,2 -0,1 0,2 -0,2 - -8,3 -14,7
apr 99,6 -1,6 -1,2 -3,3 0,3 . 0,2 . - 0,3 -12,6
maj . . . . . . . . - 5,1 -7,7
jun . . . . . . . . - 13,0 -4,2

1995 100,0 2,8 2,6 3,0 2,1 1,6 3,6 3,7
1996 102,0 2,0 2,3 2,5 0,7 2,0 3,3 3,5
1997 103,4 1,4 1,8 2,1 1,0 0,6 2,5 3,0
1998 105,1 1,6 1,2 1,8 0,3 . . .

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

1997 1 kv 102,9 1,5 2,0 2,1 0,6 1,9 2,7 3,1
2 kv 103,1 1,3 1,6 2,4 0,8 0,4 2,7 3,4
3 kv 103,6 1,3 1,8 2,0 1,2 0,2 2,3 2,7
4 kv 104,1 1,4 1,7 2,0 1,2 -0,1 2,1 2,8

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

2. Prisdeflatorer för bruttonationalprodukten och indikatorer för arbetskraftskostnader

BNP-deflatorer3) (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 EUR  (miljarder ecu vid slutet av 1998) säsongrensat, 1995 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.Delvis baserad på ENS95 och delvis på ENS79. Det senaste kvartalet är uppskattat.
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 5 280,6 5 178,8 2 990,2 1 084,6 1 076,0 1 549,6 1 447,7
1996 5 356,9 5 232,0 3 033,3 1 097,6 1 090,2 1 622,7 1 497,8
1997 5 486,8 5 340,5 3 084,9 1 100,5 1 121,7 1 775,2 1 628,8
1998 5 631,7 5 508,6 3 155,5 1 118,1 1 166,1 1 882,2 1 759,1

1998 1 kv 1 397,6 1 367,9 783,5 279,7 289,7 464,4 434,7
2 kv 1 405,7 1 372,8 785,5 280,5 288,2 474,7 441,9
3 kv 1 412,2 1 378,8 790,4 279,6 293,5 476,2 442,8
4 kv 1 416,3 1 389,1 796,2 278,3 294,7 466,9 439,7

1999 1 kv 1 422,1 1 398,9 806,1 280,9 301,0 460,3 437,0

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

1998 1 kv 3,4 3,8 2,2 1,9 5,8 10,3 12,1
2 kv 2,7 2,8 1,9 2,2 3,0 8,7 9,8
3 kv 2,5 3,2 2,6 1,4 4,1 4,4 6,9
4 kv 2,0 2,8 2,4 0,8 3,0 1,2 3,6

1999 1 kv 1,8 2,3 2,9 0,4 3,9 -0,9 0,5

1995 100,0 3,4 3,5 . . . . -0,4 2,0 0,3
1996 100,4 0,4 0,1 -0,1 1,7 0,1 -0,2 -2,4 1,1 6,6
1997 104,8 4,4 5,0 5,4 4,8 2,8 2,6 -1,1 0,8 3,9
1998 109,0 4,0 4,5 3,9 6,6 6,3 1,4 -0,5 2,6 7,6

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

1999 1 kv 108,7 0,1 -0,3 -0,8 0,8 1,1 0,6 . 2,4 7,1

1998 maj 109,7 7,0 7,9 6,5 10,4 11,0 4,3 2,6 1,9 6,1
jun 109,0 3,5 4,0 3,7 5,3 5,6 1,8 -0,6 2,6 5,3
jul 109,9 4,2 4,6 3,5 7,4 6,5 2,8 -0,4 3,5 7,2
aug 108,8 4,2 4,7 3,5 6,9 7,7 2,4 -0,6 2,4 7,1
sep 109,4 3,2 3,4 2,5 5,7 5,8 1,0 -3,1 2,6 7,9
okt 109,6 2,4 2,7 1,3 5,7 8,1 0,2 -3,6 1,8 1,2
nov 109,3 1,9 1,7 1,3 4,3 4,3 -0,1 -3,6 4,0 15,3
dec 107,7 -0,8 -1,4 -1,9 1,5 0,1 -1,8 -3,1 3,3 7,3

1999 jan 108,8 1,1 0,9 -0,4 3,9 3,3 0,8 1,8 0,0 5,1
feb 108,3 -0,6 -1,4 -1,5 0,2 0,8 -0,4 -2,2 1,5 5,6
mar 109,0 -0,1 -0,4 -0,4 -1,2 -0,5 1,5 . 5,6 10,0
apr 108,2 -0,7 -0,8 -1,6 1,0 -1,5 -0,3 . 1,6 11,2
maj . . . . . . . . . 7,9
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Tabell 5.2
Arbetsmarknadsindikatorer
(Säsongrensat)

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, 2, och 7), Eurostat (kolumn 3 till 6 och 8) 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.

Sysselsättning Arbetslöshet2) Arbetsproduktivitet1)

Hela ekonomin1) Industrin

Index,
1995=100

1

Årlig
procentuell
förändring

2

Index,
1995=100

3

Årlig
procentuell
förändring

4

Miljoner

5

% av arbets-
kraften

6

Hela
ekonomin1)

(årlig
procentuell
förändring)

7

Tillverknings-
industrin

(årlig
procentuell
förändring)

8

1995 100,0 0,5 100,0 -1,1 14,382 11,4 1,9 4,7
1996 100,3 0,3 98,1 -1,9 14,808 11,6 1,3 2,1
1997 100,8 0,5 97,1 -1,0 14,902 11,6 1,9 6,1
1998 102,2 1,3 97,8 0,7 14,102 10,9 . 3,7

1998 1 kv 101,5 1,1 97,6 0,6 14,460 11,2 3,1 6,9
2 kv 101,9 1,2 97,9 1,0 14,197 11,0 1,5 4,3
3 kv 102,4 1,4 97,9 0,9 13,996 10,9 1,4 3,3
4 kv 102,8 1,6 97,8 0,4 13,756 10,7 . 0,6

1999 1 kv . . 97,6 0,1 13,513 10,5 . -0,4

1998 apr - - 97,8 0,8 14,275 11,1 - 3,3
maj - - 97,9 1,0 14,209 11,0 - 6,8
jun - - 98,0 1,0 14,107 10,9 - 3,0
jul - - 97,9 0,9 14,044 10,9 - 3,7
aug - - 97,9 0,9 14,016 10,9 - 3,8
sep - - 97,9 0,8 13,927 10,8 - 2,6
okt - - 97,9 0,6 13,818 10,7 - 2,0
nov - - 97,7 0,4 13,730 10,7 - 1,3
dec - - 97,7 0,3 13,720 10,6 - -1,7

1999 jan - - 97,8 0,3 13,565 10,5 - 0,6
feb - - 97,7 0,2 13,516 10,5 - -1,6
mar - - 97,5 -0,2 13,458 10,5 - -0,2
apr - - . . 13,419 10,4 - .

Diagram 5.3
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6 Sparande, investeringar och finansiering
i euroområdet

Tabell 6
Sparande, investeringar och finansiering
(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

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 13,2 5,4 0,6 1,1 0,9 2,9
1994 20,4 19,8 0,3 16,5 12,3 14,0 3,4 2,3 2,5 1,5 3,0
1995 21,2 20,1 0,8 16,8 12,6 13,1 4,7 2,0 1,7 1,3 3,2
1996 20,8 19,7 1,3 16,6 12,3 12,8 4,1 0,2 1,2 1,2 3,6
1997 21,6 19,2 1,9 16,2 12,1 11,7 2,1 -0,5 0,0 1,3 3,6
1998 21,6 19,4 0,9 16,3 12,4 . . . . . .

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

1991 21,0 12,1 13,2 0,4 0,3 1,7 9,0 4,8 3,6 46,7 38,6
1992 20,7 12,1 10,7 0,7 0,6 1,6 6,9 4,7 3,6 43,6 34,0
1993 20,4 11,5 7,6 1,3 1,4 1,7 3,8 4,6 5,6 44,2 27,1
1994 20,3 10,6 9,8 1,1 1,2 1,9 3,8 3,7 4,1 45,8 32,6
1995 21,0 10,8 5,6 -1,7 -1,8 1,7 4,7 2,9 7,5 43,7 21,0
1996 20,3 10,7 8,4 0,2 0,1 1,9 4,6 3,5 4,4 43,7 29,3
1997 19,8 9,4 7,6 0,0 -0,1 1,4 4,8 3,1 4,1 42,0 27,7
1998 19,0 8,8 . . . . . . . . .

Finansiering i privata, icke finansiella sektorer 1)2)

Investeringar Finansiering
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7 Den offentliga sektorns finansiella
ställning i euroområdet och dess länder

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)2) - inkomster och utgifter

Löpande
in-

komster
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 18,2 2,8 0,5 55,5 51,0 12,3 5,7 5,7 23,1 4,5 2,9
1994 49,2 48,6 12,0 13,4 18,1 2,7 0,5 54,3 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 48,5 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 1,5 -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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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

1999 1 kv 9,2 19,1 -3,2 -1,2 -5,6 2,4 -21,6 -9,9 -41,9 -1,6 27,7 4,0 10,0

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
mar 5,5 7,8 -1,3 0,3 -1,4 -0,2 -40,2 -2,6 -33,2 0,8 -7,0 1,8 34,9
apr 6,8 8,6 -0,4 1,4 -2,8 0,6 17,3 -13,8 2,4 2,7 24,5 1,5 -24,7

Tabell 8.1

Betalningsbalans i sammandrag
(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

Totalt2)

7

Direkt-
invester-

ingar

8

Portfölj
invester-

ingar2)

9

Finans-
iella

derivat2)

10

Andra
investe-
ringar2)3)

11

Valuta
reserv2)4)

12

Restpost3)

13

Finansiell balans1)Bytesbalans

Direkt 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) Inflöde (+); utflöde (-). Valutareserv: ökning (-); minskning (+).
2) Uppgifter från januari 1999 inte är exakt jämförbara med tidigare iakttagelser.
3) Flöden före januari 1999 inbegriper uppskattningar.

8 Betalningsbalans för euroområdet och
Eurosystemets valutareserver

Direktinvesteringar Portföljinvesteringar
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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); bruttoflöden))

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 Kapitaltrans-
fereringar 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

1999 1 kv 292,7 283,5 177,9 158,9 47,9 51,0 44,5 45,6 22,4 28,0 4,4 2,0

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
mar 104,7 99,2 66,8 58,9 17,4 18,6 16,1 15,7 4,5 5,9 0,8 1,0
apr 103,8 97,0 63,5 55,0 17,9 18,3 17,5 16,1 4,8 7,6 1,5 0,9

Källa: ECB.
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Tabell 8.4

I utlandet

1

I euro-
området

2

Till-
gångar

3

Skulder2)

4

Till-
gångar

5

Skulder2)

6

Totalt

7

Obliga-
tioner

8

Penning-
marknads-
intrument

9

Totalt

10

Obliga-
tioner

11

Penning-
marknads-
intrument

12

Direktinvesteringar och portföljinvesteringar1)

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

Direkt-
investeringar

Portföljinvesteringar

Totalt Aktier Skuldinstrument

Tillgångar Skulder2)

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

1999 1 kv -28,1 18,3 -64,6 22,7 -15,2 -13,5 -49,4 -47,8 -1,6 36,2 33,2 3,0

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
mar -11,1 8,5 -27,6 -5,6 -5,8 -22,3 -21,8 -21,9 0,1 16,7 15,5 1,3
apr -22,4 8,6 -14,4 16,8 -4,1 2,7 -10,3 -16,4 6,1 14,1 12,7 1,3

Källa: ECB.
1) Inflöde (+); utflöde (-).
2) Uppgifter från januari 1999 är inte exakt jämförbara med tidigare iakttagelser.
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Tabell 8.5

Till-
gångar

1

Skulder

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)

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

MFI (exkl. Eurosystemet)Totalt Eurosystemet

Totalt

Till-
gångar

13

Skul-
der

14

Offentlig 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

1999 1 kv -52,8 80,5 -2,4 0,0 -3,3 -5,0 -32,1 71,0 -19,9 21,1 -12,2 49,9 -14,9 14,5

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
mar -14,0 7,0 -0,3 0,0 -0,8 1,3 -13,0 -1,0 -5,9 15,9 -7,1 -16,8 0,1 6,7
apr 17,9 6,6 0,9 0,0 -0,1 0,4 17,0 3,6 -3,5 4,8 20,5 -1,2 0,1 2,6

Källa: ECB.
1)  Inflöde (+); utflöde (-).
2) Uppgifter från januari 1999 är inte 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)

(Miljarder euro; behållningar vid periodens slut om ej annat anges)

Valutareservtillgångar och guld

Totalt

1

Monetärt guld

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 7,6
jan 337,5 101,6 405 5,6 22,7 206,0 1,7 7,4
feb 340,2 105,6 405 2,6 22,8 208,5 0,7 9,4
mar 348,9 105,3 405 3,4 23,6 214,7 1,8 10,1
apr 352,6 109,6 405 5,0 24,2 212,1 1,7 11,7
maj 345,9 104,1 405 4,5 24,4 211,2 1,7 12,2

Källa: ECB.
1) 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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1996 669,7 48,6 13,7 13,0 85,1 194,3 293,5 21,6 107,6 104,7 102,8
1997 762,4 52,8 16,3 14,4 98,9 216,3 342,5 21,2 122,5 115,9 105,7
1998 790,8 53,1 15,7 12,4 104,1 219,0 367,1 19,5 127,0 119,2 106,6

1996 4 kv 182,2 13,3 3,6 3,5 21,7 52,0 82,0 6,0 117,1 114,8 102,0

1997 1 kv 170,7 12,0 3,8 3,7 22,6 48,7 74,6 5,4 109,7 104,2 105,3
2 kv 191,7 13,3 4,1 3,6 25,1 53,9 86,4 5,4 123,2 117,2 105,1
3 kv 193,4 13,0 4,2 3,4 25,6 55,7 86,5 4,9 124,3 116,6 106,6
4 kv 206,6 14,4 4,2 3,7 25,6 58,1 95,0 5,5 132,8 125,6 105,7

1998 1 kv 194,0 13,1 4,1 3,4 26,5 54,3 87,5 5,0 124,6 115,6 107,8
2 kv 203,6 13,9 3,9 3,3 26,9 56,0 94,5 5,1 130,8 122,5 106,8
3 kv 194,5 12,7 3,9 2,9 25,7 54,5 90,0 4,7 125,0 117,4 106,5
4 kv 198,8 13,4 3,8 2,8 24,9 54,2 95,2 4,7 127,7 121,4 105,2

1999 1 kv 183,4 . . . . . . . 117,8 . .

1997 dec 67,1 4,5 1,3 1,3 8,1 18,1 32,0 1,9 129,4 122,3 105,8

1998 jan 58,4 4,0 1,3 1,2 8,4 16,2 25,8 1,6 112,7 104,7 107,6
feb 63,7 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 20,1 32,9 1,8 138,6 128,3 108,0
apr 67,9 4,7 1,3 1,1 9,2 18,8 30,9 1,9 130,9 122,5 106,9
maj 65,7 4,5 1,3 1,1 8,7 18,1 30,5 1,6 126,7 118,5 106,9
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 1,6 140,2 131,2 106,9
aug 56,2 4,0 1,2 0,9 7,7 15,4 25,4 1,4 108,3 102,3 105,9
sep 65,6 4,3 1,3 0,9 8,8 18,2 30,6 1,6 126,5 118,7 106,6
okt 68,3 4,5 1,3 1,0 8,6 19,3 32,0 1,6 131,7 124,7 105,6
nov 66,1 4,5 1,3 0,9 8,1 17,9 31,9 1,6 127,5 121,7 104,7
dec 64,3 4,4 1,2 0,9 8,2 16,9 31,2 1,5 124,0 117,8 105,3

1999 jan 54,1 . . . . . . . 104,2 . .
feb 59,4 . . . . . . . 114,4 . .
mar 69,9 . . . . . . . 134,8 . .

9 Euroområdets utrikeshandel med varor

Tabell 9
1. Export1)

(Miljarder euro (miljarder ecu t.o.m. 1998);  f.o.b.)

Källa: Eurostat; nedbrytningen på varuslag är i enlighet med SITC Rev. 3.
1) Beroende på skillnader i definitioner, täckning och tidsallokering är varuhandelsstatistiken inte helt jämförbar med

varuposten i betalningsbalansstatistiken (Tabell 8.2). Delvis beror skillnaden på olikheter i redovisningen av försäkring och
frakt i importstatistiken, vilken uppgår till 3,8% av importvärdet (c.i.f) 1998.

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
Värde2)

9
Volym2)

10

Enhets-
kostn.

11

Varuexportindex
1995 = 100
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1996 593,9 46,7 36,5 73,8 53,8 166,1 191,3 25,7 105,5 102,9 102,6
1997 674,0 49,6 41,3 81,2 61,9 188,0 228,2 23,7 119,8 110,3 108,6
1998 707,8 50,3 41,0 61,9 67,3 199,8 264,6 23,0 125,8 122,6 102,6

1996 4 kv 157,9 12,1 9,0 22,2 13,7 41,4 51,3 8,1 112,2 108,8 103,2

1997 1 kv 159,1 11,4 9,6 21,2 14,6 44,5 51,5 6,3 113,1 106,0 106,7
2 kv 168,0 12,6 11,0 18,6 16,0 46,5 57,3 5,9 119,4 111,4 107,2
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 48,1 63,8 6,9 128,2 116,9 109,6

1998 1 kv 180,5 12,6 10,8 17,5 17,6 51,2 64,6 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 62,5 5,2 121,3 119,3 101,7
4 kv 178,0 12,8 9,5 13,8 16,2 48,4 71,7 5,5 126,5 130,3 97,1

1999 1 kv 172,6 . . . . . . . 122,7 . .

1997 dec 58,8 4,4 3,4 7,0 5,1 15,3 21,0 2,6 125,5 116,3 107,9

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 2,2 124,2 115,2 107,8
mar 64,4 4,6 3,8 5,6 6,5 18,2 23,7 2,0 137,3 129,0 106,4
apr 60,0 4,3 3,7 5,4 5,7 16,6 22,3 2,0 127,9 121,3 105,5
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 1,9 126,1 123,5 102,1
aug 50,0 3,7 2,8 4,7 4,7 14,7 17,9 1,5 106,7 105,5 101,1
sep 61,5 4,2 3,3 5,0 5,7 17,7 23,7 1,9 131,1 128,8 101,8
okt 61,7 4,3 3,3 5,0 5,7 17,2 24,3 2,0 131,6 132,5 99,3
nov 59,0 4,2 3,1 4,4 5,3 16,0 24,3 1,8 125,8 130,6 96,3
dec 57,3 4,4 3,1 4,4 5,2 15,3 23,2 1,8 122,3 127,9 95,6

1999 jan 53,9 . . . . . . . 114,8 . .
feb 55,2 . . . . . . . 117,6 . .
mar 63,6 . . . . . . . 135,6 . .

2. Import1)

(Miljarder euro (miljarder ecu t.o.m. 1998); c.i.f))

Källa: Eurostat; nedbrytningen på varuslag är i enlighet med SITC Rev. 3.
1) Beroende på skillnader i definitioner, täckning och tidsallokering är varuhandelsstatistiken från Eurostat inte helt jämförbar med varuposten i

betalningsbalansstatistiken från ECB (tabell 8.2). Delvis beror skillnaden på olikheter i redovisningen av försäkring och frakt i import-
statistiken, vilket uppgår till 3,8 % av importvärdet (c.i.f) år 1998.

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
Värde2)

9
Volym2)

10

Varuimportindex
1995 = 100

Enhets-
kostn.

11
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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 28,3 114,3 -2,6
1998 83,0 2,9 -25,4 -49,5 36,8 19,2 102,5 -3,6

1996 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 8,0 4,2 23,0 -0,9
2 kv 23,7 0,7 -7,0 -15,0 9,1 7,4 29,1 -0,6
3 kv 26,8 0,9 -5,9 -16,6 10,4 6,8 30,9 0,2
4 kv 26,3 1,0 -6,4 -17,7 9,5 9,9 31,3 -1,3

1998 1 kv 13,5 0,5 -6,7 -14,1 9,0 3,1 22,9 -1,1
2 kv 24,9 1,4 -7,2 -12,6 9,7 6,0 28,6 -1,0
3 kv 23,9 0,5 -5,8 -11,7 9,5 4,4 27,6 -0,6
4 kv 20,7 0,5 -5,7 -11,1 8,6 5,7 23,4 -0,9

1999 1 kv 10,7 . . . . . . .

1997 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 -0,2
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 -0,1
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 6,2 0,3 -1,6 -3,8 3,1 0,7 7,6 -0,1
sep 4,2 0,0 -2,0 -4,1 3,1 0,5 6,9 -0,3
okt 6,6 0,2 -2,0 -4,0 2,9 2,2 7,7 -0,4
nov 7,1 0,3 -1,9 -3,5 2,8 1,9 7,7 -0,2
dec 7,0 -0,1 -1,8 -3,5 3,0 1,6 8,0 -0,2

1999 jan 0,2 . . . . . . .
feb 4,2 . . . . . . .
mar 6,3 . . . . . . .

3. Handelsbalans1)

(Miljarder euro (miljarder ecu t.o.m. 1998); export (f.o.b.) - import (c.i.f))

Totalt

1

Livsmedel,
drycker,

och tobak
2

Råvaror

3

Energi

4

Kemiska
produkter

5

Övriga
industrivaror

6

Maskiner,
transport-

utrustning
7

Övrigt

8

Källa: Eurostat; nedbrytningen på varuslag är i enlighet med SITC Rev. 3.
1) Beroende på skillnader i definitioner, täckning och tidsallokering är varuhandelsstatistiken från Eurostat inte helt jämförbar med varuposten i

betalningsbalansstatistiken från ECB (tabell 8.1). Delvis beror skillnaden på olikheter i redovisningen av försäkring och frakt i import-
statistiken, vilket uppgår till 3,8 % av importvärdet (c.i.f.) 1998.
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10   Växelkurser

Tabell 10
Växelkurser1)

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

Källa: ECB.
1) T.o.m. december 1998, kurser gentemot ecu (källa: BIS); 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 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 8,98 7,44 322,7 8,60 1,696
2 kv 1,057 127,7 1,600 0,658 8,90 7,43 325,0 8,24 1,557

1998 jun 1,101 154,4 1,645 0,667 8,71 7,52 334,8 8,34 1,613
jul 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 8,91 7,44 322,0 8,65 1,679
mar 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
maj 1,063 129,7 1,603 0,658 8,97 7,43 325,2 8,23 1,553
jun 1,038 125,3 1,595 0,650 8,83 7,43 324,2 8,17 1,524
 % förä. jmf.2) föreg. mån. -2,4 -3,4 -0,5 -1,2 -1,6 0,0 -0,3 -0,8 -1,8

1995 1,765 1,993 10,01 999,7 1,833 34,28 8,35 97,8 98,7
1996 1,623 1,847 9,68 1 007,9 1,765 34,39 9,52 98,3 99,1
1997 1,528 1,715 8,75 1 069,8 1,678 32,50 8,95 90,4 90,7
1998 1,787 2,097 8,69 1 568,9 1,876 37,64 10,30 92,3 92,1
1998 2 kv 1,754 2,063 8,53 1 537,0 1,810 37,09 9,55 91,3 91,1

3 kv 1,867 2,199 8,67 1 486,8 1,935 38,71 10,62 93,5 93,4
4 kv 1,887 2,236 9,16 1 516,6 1,942 38,64 11,84 94,6 94,2

1999 1 kv 1,770 2,087 8,69 1 342,6 1,911 36,60 11,18 91,0 90,8
2 kv 1,618 1,949 8,19 1 258,8 1,810 34,57 9,98 87,6 87,4

1998 jun 1,824 2,151 8,53 1 539,8 1,866 38,06 9,83 92,2 92,0
jul 1,776 2,116 8,51 1 423,6 1,878 37,79 9,78 92,0 92,1
aug 1,868 2,196 8,55 1 450,4 1,939 38,33 10,34 93,3 93,3
sep 1,962 2,289 8,97 1 592,4 1,994 40,10 11,83 95,2 94,9
okt 1,932 2,284 9,31 1 615,7 1,969 39,81 12,21 95,8 95,3
nov 1,834 2,180 9,05 1 511,9 1,913 38,08 11,64 94,1 93,6
dec 1,893 2,241 9,11 1 426,3 1,941 38,02 11,65 94,0 93,6

1999 jan 1,839 2,159 8,99 1 362,4 1,950 37,43 11,82 92,7 92,3
feb 1,751 2,062 8,68 1 330,2 1,905 36,41 11,21 90,9 90,6
mar 1,726 2,045 8,43 1 336,2 1,881 36,04 10,60 89,5 89,4
apr 1,668 1,972 8,30 1 292,2 1,834 35,22 10,10 88,4 88,0
maj 1,605 1,925 8,24 1 271,9 1,820 34,81 9,97 88,1 87,8
jun 1,580 1,948 8,05 1 212,6 1,775 33,70 9,88 86,4 86,2

% förä. jmf.2) föreg. mån. -1,5 1,2 -2,3 -4,7 -2,5 -3,2 -0,9 -2,0 -1,9
            föreg. år. -6,4 -6,3
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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)

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)

11

3-mån
ränta1)

12

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

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 2,0 6,8 7,2 3,98
1997 1,9 0,4 63,6 6,26 7,48 0,6 2,8 3,1 5,6 5,6 4,7 3,73
1998 1,3 0,8 58,1 4,94 7,50 -1,2 2,8 2,9 2,2 5,1 4,6 4,27
1998 2 kv 1,4 - - 5,12 7,52 -1,8 1,6 1,3 -1,2 5,2 5,1 4,21

3 kv 1,2 - - 4,82 7,50 1,4 3,1 3,7 3,7 5,1 6,6 4,47
4 kv 1,1 - - 4,51 7,44 -3,5 4,4 2,7 -0,3 4,7 3,7 4,51

1999 1 kv 1,4 - - 4,22 7,44 . . . 0,0 4,8 4,5 3,64
2 kv . - - . 7,43 . . . . . . 3,12

1998 dec 1,1 - - 4,27 7,45 - - - -3,6 4,7 2,9 4,23
1999 jan 1,2 - - 4,03 7,44 - - - -0,9 4,9 3,7 3,87

feb 1,3 - - 4,19 7,44 - - - -0,9 4,8 4,3 3,62
mar 1,7 - - 4,43 7,43 - - - 1,8 4,7 5,5 3,46
apr 1,7 - - 4,22 7,43 - - - 9,8 4,7 3,9 3,12
maj 1,6 - - 4,46 7,43 - - - . . 5,2 3,11
jun . - - . 7,43 - - - . . . 3,13

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 -3,1 . . 3,4 10,0 4,0 13,53
1998 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 9,8 5,7 11,94

1999 1 kv 3,4 - - 6,08 322,7 . . . -1,1 . . 10,56
2 kv . - - . 325,0 . . . . . . 9,80

1998 dec 3,7 - - 7,17 328,8 - - - -1,3 9,3 8,7 11,62
1999 jan 3,5 - - 6,32 323,6 - - - -0,1 . 14,6 11,45

feb 3,5 - - 5,96 322,0 - - - -0,9 . . 10,43
mar 3,2 - - 5,97 322,5 - - - -2,2 . . 9,84
apr 2,6 - - 5,85 325,5 - - - . . . 9,85
maj 2,2 - - 5,75 325,2 - - - . . . 9,72
jun . - - . 324,2 - - - . . . 9,84

Sverige
1995 - -6,9 77,6 10,24 9,33 . . 3,7 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 2,3 . 2,6 4,1 8,3 3,5 4,36
1998 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 2,4 . 2,5 4,8 8,2 4,7 4,29
4 kv 0,1 - - 4,50 9,38 2,8 . 3,2 1,2 7,6 4,5 3,94

1999 1 kv 0,2 - - 4,21 8,98 2,4 . 3,6 . 7,5 5,4 3,31
2 kv . - - 4,54 8,90 . . . . . .

3,07
1998 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 0,3 - - 4,24 8,91 - - - . 7,4 6,7 2,99
maj 0,3 - - 4,50 8,97 - - - . . 6,6 3,10
jun . - - 4,87 8,83 - - - . . . 3,12

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 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 . . 0,7 . 6,3 7,3 5,60
2 kv . - - . 0,658 . . . . . . 5,29

1998 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 6,3 7,4 5,53
mar 1,7 - - 4,60 0,671 - - - . . 6,9 5,40
apr 1,5 - - 4,54 0,665 - - - . . . 5,32
maj 1,3 - - 4,83 0,658 - - - . . . 5,35
jun . - - . 0,650 - - - . . . 5,22

Källor: Eurostat (kol. 1, 8 och 10 (utom Grekland)); kommissionen (DG II och Eurostat) (kol. 2 och 3); Bloomberg (kol.12); nationella data (kol. 4, 5, 6, 7, 9, 10  (Grekland) och 11).
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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

(s.r)
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 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 -1,6 4,0 2,3 4,3 8,5 4,99 5,00 1,122 - .
2 kv . . . . . . 5,08 5,54 1,057 - .

1998 dec 1,6 - - 2,2 4,3 8,7 5,00 4,69 1,172 - -

1999 jan 1,7 - - 1,9 4,3 8,7 4,99 4,78 1,161 - -
feb 1,6 - - 2,4 4,4 8,5 5,00 4,99 1,121 - -
mar 1,7 - - 2,5 4,2 8,1 4,99 5,23 1,088 - -
apr 2,3 - - 2,4 4,3 8,1 4,97 5,18 1,070 - -
maj 2,1 - - 2,4 4,2 7,9 4,98 5,54 1,063 - -
jun - - - - - - 5,17 5,90 1,038 - -

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 4,4 0,18 1,30 146,4 -5,9 .

1998 2 kv 0,3 7,1 -1,7 -8,8 4,1 4,2 0,43 1,36 149,5 - -
3 kv -0,2 . -3,2 -8,5 4,3 4,2 0,12 1,14 156,3 - -
4 kv 0,5 . -2,8 -6,8 4,4 4,5 0,18 1,04 140,6 - -

1999 1 kv -0,1 . 0,1 -4,2 4,6 4,1 0,31 1,96 130,7 - -
2 kv . . . . . . 0,14 1,39 127,7 - -

1998 dec 0,6 . - -6,7 4,4 4,4 0,18 1,50 137,4 - -

1999 jan 0,2 . - -8,3 4,4 4,1 0,35 2,07 131,3 - -
feb -0,1 . - -4,1 4,6 3,9 0,38 2,09 130,8 - -
mar -0,4 . - -0,8 4,8 4,2 0,20 1,72 130,2 - -
apr -0,1 . - -2,4 4,8 4,0 0,18 1,55 128,2 - -
maj -0,4 . - . 4,6 4,1 0,12 1,36 129,7 - -
jun . . - . . . 0,10 1,60 125,3 - -

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 2.7 och Tabell 2.8.

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 finansiering1)

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 2,3 12,2 6,6 13,5 5,0

1996 16,6 17,8 -1,6 7,9 7,5 5,3 8,2 5,2 0,7 12,4 5,1 13,5 4,8

1997 17,3 18,4 -1,7 8,3 7,4 3,7 8,2 4,3 1,5 12,3 4,6 12,8 4,6

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

1997 2 kv 17,6 18,5 -1,5 8,7 7,5 1,8 8,3 2,9 1,1 12,2 5,9 13,3 4,5
3 kv 17,5 18,4 -1,7 8,2 7,7 5,1 8,4 6,1 1,6 12,3 4,9 12,9 5,4
4 kv 17,3 18,5 -2,0 8,1 7,3 3,2 8,1 3,4 2,1 12,2 4,6 12,3 4,0

1998 1 kv 17,7 19,1 -2,1 8,7 7,7 6,1 8,2 6,6 1,9 12,5 3,5 11,6 5,6
2 kv 17,2 18,7 -2,5 8,1 7,8 2,3 8,1 2,7 2,6 12,8 8,2 11,5 6,0
3 kv 17,3 18,8 -2,7 8,2 7,6 4,1 8,1 4,1 0,7 12,7 3,6 11,3 5,1
4 kv 16,9 18,8 -2,6 8,2 7,8 4,7 8,0 4,8 -2,0 13,1 4,4 11,5 6,7

1999 1 kv 17,0 19,0 -3,0 8,2 7,7 5,4 8,1 5,7 3,9 13,3 4,3 10,9 6,6

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 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

1999 1 kv . . . . . . . . . . . . .

Hushållens nettoutlåning1)

(Procent av BNP)

Icke-finansiella bolags nettoutlåning
(Procent av BNP)

 Förenta staterna Japan Euroområdet
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Allmänna upplysningar

Basen för den statistik som sammanställs och pu-
bliceras av Europeiska Centralbanken (ECB) fast-
ställdes i juli 1996 av Europeiska monetära insti-
tutet (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 hel-
het. Mer detaljerade uppgifter och längre tidsserier,
med ytterligare förklaringar, finns tillgängliga på
ECB:s hemsida (http://www.ecb. int), och nya och
tillkommande uppgifter kommer att återges i
ECB:s månadsrapport när de blir tillgängliga.

Eftersom sammansättningen av ecun inte samman-
faller med valutorna för de EU-länder som inför
den gemensamma valutan, påverkas belopp före
1999 som räknats om från de deltagande valu-
torna till ecu med hjälp av löpande växelkurser
mot ecun av marknadsutvecklingen för valutorna
i de medlemsländer som inte infört euron. För
att undgå denna effekt i den monetära statistiken
uttrycks uppgifterna före 1999 i Tabell 2.1-2.6 i
enheter som omräknats från nationella valutor
med hjälp av de oåterkalleliga växelkurser som
tillkännagavs den 31 december 1998. Om ej an-
nat anges baseras pris- och kostnadsstatistiken
före 1999 på uppgifter som uttryckts i nationella
valutaenheter.

Aggregering och/eller konsolidering (inkl. konso-
lidering 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 1 juli 1999. De senaste uppgif-
terna är ofta preliminära och kan komma att revi-
deras. Skillnader kan uppkomma till följd av av-
rundning.

Penningpolitik och finansiell statistik

I Tabell 1.1-1.5 visas Eurosystemets konsoliderade
finansiella ställning, uppgifter om Eurosystemets
transaktioner, och statistik avseende kassakrav och
banksystemets likviditetsställning. Monetära upp-
gifter 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 Ta-
bell 2.4 återges de penningmängdsmått som kan
härledas ur den konsoliderade balansräkningen för
MFI inklusive vissa av statens (monetära) skulder.  I
tabell 2.5 redovisas en sektorfördelad kvartalsvis
långtidsanalys av lån från MFI till hemmahörande i
euroområdet. I tabell 2.6 redovisas  en
valutaananalys av vissa balansräkningsposter. Mer
detaljerade kvartalsuppgifter kommer att föreligga
inom kort. En fullständig förteckning över MFI pu-
bliceras på ECB:s hemsida. Detaljer i definitionen
av denna sektor anges i ”Money and Banking Statis-
tics Sector Manual: Guidance for the statistical
classification of customers” (EMI, april 1998).
”Money and Banking Statistics Compilation Guide”
(EMI, april 1998) förklarar den praxis som NCB
rekommenderar. Sedan 1 januari 1999 insamlas och
sammanställs de statistiska uppgifterna med stöd
av ECB-förordningen angående MFI-sektorns kon-
soliderade balansräkning (ECB/1998/16).

Statistik för räntor på penningmarknaden och för
långfristiga statsobligationer samt för
aktiemarknadsindexar (Tabell 3.1-3.3) framställs av
ECB ur uppgifter från nyhetsbyråer. Detaljer be-
träffande statistik över bankernas räntesatser (Ta-
bell 3.4) ges i fotnoten nederst på den sidan.

Statistik för värdepappersemissioner och inlösen
av värdepapper förväntas bli tillgänglig senare un-
der 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 genom
att aggregera uppgifter för enskilda länder. Uppgif-
terna är så långt möjligt harmoniserade och jäm-
förbara. Tillgången på jämförbara uppgifter är i all-
mänhet bättre för senare än för tidigare perioder.
Säsongrensade uppgifter produceras av Eurostat
eller nationella källor.
Det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP)
för euroområdet (Tabell 4.1) finns tillgängligt från
1995 och framåt. Det baseras på nationella HIKP
som bygger på samma metod för alla länder i
euroområdet. Beräkningar för perioder före 1995
baseras på nationella data som inte är helt jämför-
bara. 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
detaljhandelsomsättningen där det för närvarande
görs en uppskattning på basis av nationella data
(Tabell 5.1).

Vad gäller nationalräkenskapsstatistik (Tabell 4.2 och
5.1) kommer genomförandet av det europeiska
nationalräkenskapssystemet (ENS 95) under 1999
och därefter att möjliggöra fullt jämförbara uppgif-
ter, inkl. kvartalsvisa räkenskaper i sammandrag, för
hela euroområdet. Uppgifter i detta nummer ba-
seras dels på ENS 95 och dels ENS 79.

Arbetslöshetsstatistiken följer Internationella
arbetsorganisationens (ILO) riktlinjer. Uppgifter om
sysselsättning för hela ekonomin är beräknade från
nationella källor med samma definitioner. Uppgif-
ter om sysselsättning inom tillverkningsindustrin
är harmoniserad och rapporterad under rådsför-
ordningen om kortsiktig 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 trans-
aktioner och balansräkningar för euroområdet för
att komplettera den monetära analysen och forsk-
ningen bakom policy-besluten. Syftet är att tillhan-
dahålla en någorlunda, om än inte fullständig, upp-
sättning med finansräkenskaper för euroområdet
på basis av finansiell statistik, betalningsbalans-
statistik, kapitalmarknadsstatistik, statistik för MFI
och offentliga sektorns finanser och genom att
också utnyttja nationalräkenskaperna enligt ENS
95. I Tabell 6 visas aggregerade siffror för
euroområdet på basis av nationella kapitalbalanser
och finansräkenskaper.

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

Offentliga sektorns finansiella ställning

Den finansiella ställningen för den offentliga sek-
torn i euroområdet redovisas i Tabell 7 på basis av
den offentliga sektorns intäkter, utgifter, sparande,
underskott och skuld anges i procent av BNP. Dessa
data har ECB sammanställt genom att summera
harmoniserade data som inrapporterats av de na-
tionella 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.
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Euroområdets betalningsbalans,
Eurosystemets valutareserver,
utrikeshandel med varor samt
växelkurser

Betalningsbalansstatistik för euroområdet publice-
rades av ECB den 30 april 1999 och återges i denna
utgåva av ECB:s månadsrapport (tabellerna 8.1 till
8.5). De begrepp och definitioner som använts i
statistiken över betalningsbalansen och den finan-
siella nettoställningen gentemot utlandet (för vil-
ken statistik avseende utestående fordringar och
skulder i slutet av 1998 kommer att publiceras i
höst) är förenliga med anvisningarna i femte utgå-
van av IMF:s betalningsbalanshandbok (oktober
1993) och med ECB:s riktlinje av den 1 december
1998 (ECB/1998/17) om Europeiska centralbank-
ens behov av statistisk rapportering samt med
Eurostats dokumentation. Den gemensamma me-
todologi som ECB och Europeiska kommissionen
kommit överens om och metoden att aggregera
de enskilda medlemsstaternas transaktioner finns
förklarade i Box 2 sid 26  i denna utgåva av månads-
rapporten och på ECB:s hemsida. Tabell 8.3 om
inkomster finns inte med i denna utgåva; den kom-
mer att publiceras i augustinumret då detaljerade
kvartalsdata kommer att finnas tillgängliga.

Euroområdets betalningsbalans ställs samman av
ECB. Fram till december 1998 är uppgifterna ut-
tryckta i ecu.

I tabell 8.6 redovisas de utestående beloppen för
Eurosystemets valutareserver och liknande till-
gångar från och med 1999. Motsvarande netto-
flöden visas i tabell 8.1. Dessa uppgifter är inte jäm-
förbara 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 skillnader i
definitioner, klassificering, täckning och tid för in-
samling är uppgifterna om utrikeshandeln 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 betalningsbalans,
utrikeshandel med varor samt växel-kurser finns
tillgänglig på ECB:s hemsida.

Övrig statistik

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

22 december 1998

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

Rådet beslutar vidare att räntan på utlånings-
faciliteten skall fastställas till 4,5% och räntan på
inlåningsfaciliteten till 2% vid starten av etapp
tre, dvs. den 1 januari 1999. Från den 4 januari
till den 21 januari skall räntan på utlånings-
faciliteten övergångsvis vara 3,25% och räntan
på inlåningsfaciliteten 2,75%. ECB-rådet avser att
avsluta denna övergångsåtgärd efter sitt möte
den 21 januari 1999.

31 december 1998

EU-rådet antar de oåterkalleliga omräknings-
kurserna för euron, med effekt från den 1 ja-
nuari 1990, kl 0.00 (lokal tid). Detta sker i över-
ensstämmelse med artikel 109l.4 i fördraget om
upprättande av Europeiska gemenskapen som
anger att medlemsländerna utan undantag då
skall fatta ett sådant rådsbeslut med enhällighet,
på förslag av kommissionen och efter samråd
med ECB.

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

som träder i funktion den 1 januari 1999. I an-
slutning till detta beslut om centralkurser mot
euron fastställer ECB, Danmarks Nationalbank
och Greklands centralbank genom en gemen-
sam överenskommelse de obligatoriska
interventionskurserna för den danska kronan och
den grekiska drakman. Ett fluktuationsband på
±2,25%  kring eurons centralkurs kommer att
iakttas för den danska kronan. Det normala
fluktuationsbandet på ±15% kring eurons central-
kurs kommer att iakttas för den grekiska drak-
man.

7 januari 1999

ECB-rådet beslutar att samma vilkor skall gälla för
de två huvudsakliga refinansieringstransaktioner
som skall tillkännages den 11 januari 1999 respek-
tive den 18 januari 1999 som för den första trans-
aktionen av detta slag, som den 7 januari 1999, dvs.
de blir fastränteanbud som genomförs till en ränta
på 3%. Rådet bekräftar sin avsikt att bibehålla den
huvudsakliga refinansieringsräntan 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 första längre
refinansieringstransaktioner ska genomföras i form
av anbud till rörlig ränta med användande av meto-
den med tilldelning till enhetlig ränta. För att fasa in
den likviditet som ska tillföras genom de längre
refinansieringtransaktionerna genomförs den för-
sta transaktionen 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 re-
finansieringstransaktionerna under de tre första
månaderna 1999 tilldela ett oförändrat belopp på
15 miljarder euro per transaktion.
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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 huvudsakliga refinansierings-
transaktioner som skall träda i kraft den 27 ja-
nuari respektive den 3 februari tillämpa samma
villkor som gällde för de tre första transaktionerna
av detta slag, vilka avvecklades tidigare under ja-
nuari. De blir alltså fastränteanbud som genom-
förs 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 fastränteanbud
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 inlånings-
faciliteten 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 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 dess-
utom 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 fort-
sätta att vara 4,5% och räntan på inlåningsfaciliteten
2,0%. ECB-rådet beslutar också att för kommande
långa refinansieringstransaktioner från
Eurosystemet skall tilldelningarna ske till variabla
räntor (med början med den transaktion som skall
träda i kraft den 25 mars 1999), till dess annat
meddelas.

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 transaktio-
nerna av detta slag tidigare under året, dvs. de blir
fastränteanbud som genomförs till en ränta på 3,0%.
Räntan på utlåningsfaciliteten skall dessutom fort-
sätta att vara 4,5% och räntan på inlåningsfaciliteten
2,0%.

8 april 1999

ECB-rådet beslutar att sänka räntan på de huvud-
sakliga refinansieringstransaktionerna med 0,5 pro-
centenhet till 2,5%, med verkan från och med den
transaktion som skall träda i kraft den 14 april 1999.
Rådet beslutar dessutom att sänka räntan på
utlåningsfaciliteten med 1 procentenhet till 3,5%
och räntan på inlåningsfaciliteten med 0,5 procent-
enhet till 1,5%, båda sänkningarna med verkan från
den 9 april 1999.
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22 april 1999

ECB-rådet beslutar att räntorna på de huvudsak-
liga refinansieringstransaktionerna samt på ut-
låningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten ska förbli
oförändrade på 2,5 %, 3,5 % respektive 1,5 %. Vi-
dare meddelar ECB-rådet beträffande de längre
refinansieringstransaktioner som ska genomföras
under de följande sex månaderna att avsikten är
att fortsätta tilldela ett belopp på 15 miljarder euro
per transaktion.

6 maj 1999

ECB-rådet beslutar att räntorna på de huvudskliga
refinansieringstransaktionerna samt på utlånings-
faciliteten och inlåningsfaciliteten ska förbli oför-
ändrade på respektive 2,5 %, 3,5 % och 1,5 %.

20 maj 1999

ECB-rådet beslutar att räntorna på de huvudsak-
liga refinansieringstransaktionerna, utlånings-
faciliteten och inlåningsfaciliteten skall förbli oför-
ändrade på 2,5%, 3,5% och 1,5%. ECB-rådet beslu-
tar dessutom ändra löptiden för den långfristiga
refinansieringstransaktion som skulle träda i kraft
den 30 september 1999. Förfallodatum för denna
transaktion flyttas fram från den 30 december till
den 23 december 1999. I samband med detta kom-
mer den långfristiga refinansieringstransaktion som
ursprungligen skulle tillkännages den 27 december
1999 och tilldelas och träda i kraft den 30 decem-
ber 1999 i stället att tillkännages den 21 december,
tilldelas den 22 december och träda i kraft den 23
december 1999. Denna förändring av tidpunkten
för transaktionerna är avsedd att underlätta arbe-
tet för finansmarknadernas aktörer vid årsskiftet.

2 juni, 17 juni, 1 juli 1999

ECB-rådet beslutar att räntorna på de huvudsak-
liga refinansieringstransaktionerna, utlånings-
faciliteten och inlåningsfaciliteten skall förbli oför-
ändrade 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).
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