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Ledare

De ekonomiska data och undersökningar som
offentliggjorts sedan slutet av juni 1999
överensstämmer med tidigare förväntningar, enligt
vilka den ekonomiska aktiviteten i euroområdet
först skulle ha slutat att falla och sedan
stabiliserats under första halvåret 1999, för att
sedan accelerera under andra halvan av året.
Signaler från finansmarknaderna bekräftade dessa
förbättrade utsikter. I ett scenario där det sker en
gradvis ekonomisk återhämtning, tyder den
dämpade utvecklingen på, både vad gäller priser
och konjunkturindikatorer, att konsument-
prisutvecklingen bör förbli förenlig med
prisstabilitet. Penningmängds- och kredit-
aggregatens utveckling till och med juni 1999
stöder i stort sett denna bedömning, även om det
inte går att utesluta vissa uppåtriktade risker vad
gäller den framtida prisstabiliteten. ECB-rådet
beslutade den 15 och 29 juli att behålla ränte-
nivåerna på de huvudsakliga refinansierings-
transaktionerna och på inlånings- och  utlånings-
faciliteterna på 2,5%, 1,5% respektive 3,5%.

Tremånadersmedeltalet för tolvmånaderstillväxten
av det breda penningmängdsmåttet M3,
omfattande perioden april-juni 1999, uppgick till
5,1%, dvs. inga förändringar har skett sedan slutet
på den tremånadersperiod som slutade i maj 1999.
Till följd av detta låg M3-tillväxten fortfarande
över referensvärdet på 4½% som fastställts av
ECB-rådet. M3-aggregatets ökning på årsbasis föll
från 5,2% i maj till 5,0% i juni. De flesta av M3:s
komponenter bidrog till denna minskning, om än
i varierande grad.

I juni 1999 ökade tillväxten av lån till hushållen
på tolvmånadersbasis ytterligare, från 10,5%
föregående månad till 10,9%. Ökningen av den
totala kreditvolymen till hemmahörande i
euroområdet minskade emellertid från 7,9% i maj
till 7,7% i juni, beroende på att lån till offentliga
sektorn minskade. Den höga tillväxttakten vad
gäller krediter till den privata sektorn och
utvecklingen av M3 betraktas inte vid rådande
tidpunkt som ett tecken på ett begynnande
inflationstryck. Det kommer emellertid att bli
nödvändigt att noggrant övervaka situationen
under de kommande månaderna, i synnerhet mot

bakgrund av det faktum att den dynamiska
tillväxten av M3:s mest likvida komponenter och
av kreditgivningen till den privata sektorn tyder
på att hemmahörande i euroområdet för tillfället
inte kommer att känna av någon kredit-
åtstramning.

Under juli och de första dagarna i augusti steg
de långfristiga räntorna ytterligare i euroområdet.
Höjningen av obligationsräntorna i euroområdet
berodde i huvudsak på inhemska faktorer, då
obligationsräntorna på de internationella
marknaderna inte uppvisade någon tydlig trend.
De långfristiga räntorna kan särskilt ha påverkats
av förväntningar om en mer gynnsam konjunktur-
utveckling i euroområdet. Skillnaderna mellan de
långfristiga räntorna i euroområdet och i Förenta
staterna minskade i juli och avkastningskurvans
positiva lutning tilltog ytterligare, vilket återspeglar
de nämnda förväntningarna.

Eurons växelkurs påverkades i juli i positiv
riktning av mer gynnsamma marknadsför-
väntningar rörande konjunkturutvecklingen i
euroområdet. Efter att ha fallit fram till mitten av
juli, apprecierade den nominella effektiva
växelkursen under månadens andra hälft. Den
totala apprecieringen av eurons nominella
effektiva växelkurs under perioden från slutet av
juni fram till den 5 augusti var ca 2%, medan den
var 3% under perioden från mitten av juli fram
till den 5 augusti. Apprecieringen av euron var
mer uttalad gentemot den amerikanska dollarn

Utsikterna för den ekonomiska situationen utanför
euroområdet fortsatte att stödja uppfattningen
om en tilltagande produktionstillväxt i
euroområdet. Medan Förenta staternas ekonomi
visade vissa tecken på avmattning, kunde man se
inledande tecken på en återhämtning i
Storbritannien. I Japan har möjligen den utdragna
nedgången i den ekonomiska aktiviteten av-
stannat, även om signalerna fortfarande inte ger
en entydig bild. Den senaste utvecklingen av de
ekonomiska indikatorerna för tillväxtmarknaderna
tyder på att det håller på att ske en återhämtning
i Östasien, medan utsikterna bara har förbättrats
måttligt i Latinamerika.
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Under den senaste tiden har olika tecken bekräftat
att produktionstillväxten i euroområdet bör
återhämta sig under andra halvåret 1999. Enligt
reviderade beräkningar från Eurostat ökade den
reala BNP-tillväxten, mätt på kvartalsbasis, till 0,5%
under det första kvartalet 1999, från 0,2% under
det sista kvartalet 1998. Dessa siffror är i huvudsak
baserade på uppgifter som sammanställts enligt
de nya metoderna i europeiska national-
räkenskapssystemet 1995 (ENS 95). En viss
försiktighet bör iakttas vid tolkning av uppgifterna,
på grund av bristen på erfarenhet av ENS 95.
Mätt som tremånaders medeltal stabiliserades
industriproduktionen under perioderna som
slutade i mars och april, och ökade sedan under
perioden som slutade i maj 1999. I enlighet med
preliminära barometerundersökningar som
offentliggjorts av Europeiska kommissionen, ökade
industrins framtidstro ytterligare både i juni och
juli 1999, vilket innebar en återgång till det
långsiktiga medeltalet för första gången sedan
november 1998. Konsumenternas framtidstro
ökade märkbart i juli, efter att ha fallit under de
föregående tre månaderna, och rörde sig sålunda
närmare toppnoteringen från januari 1999.
Sammanfattningsvis är konjunkturutsikterna i
euroområdet mer gynnsamma för tillfället, än vad
de var för en månad sedan.

Den årliga ökningstakten i HIKP i euroområdet
föll ytterligare från 1% i maj till 0,9% i juni 1999,
trots ytterligare ökningar i energipriserna till följd
av de kraftigt stigande oljepriserna under de
senaste månaderna. Nedgången berodde i

huvudsak på ett brant fall i råvarulivsmedels-
priserna, mätt på årsbasis och, i mindre
omfattning, i priserna på förädlade livsmedel. Den
årliga ökningstakten av priserna på tjänster
förblev dämpad och ändrades inte i jämförelse
med föregående månad. Den årliga ökningstakten
i HIKP, rensat för säsongslivsmedel och
energipriser, minskade något till 0,8% från 0,9% i
maj 1999. I det korta perspektivet - medan
höjningen av oljepriserna och den effektiva
deprecieringen av euron under första halvåret
1999 troligen kommer att skapa ett tryck uppåt
på priserna i euroområdet - förväntas den starka
konkurrensen inom vissa sektorer bidra till en
dämpning av pristrycket.

Med hänsyn tagen till alla tillgängliga uppgifter
förblir utsikterna för en bibehållen prisstabilitet
goda. En noggrann övervakning av utvecklingen
av penningmängds- och kreditaggregaten och de
indikatorer som nu på ett mer bestämt sätt pekar
på en uppgång i den ekonomiska aktiviteten i
euroområdet, kommer emellertid att bli
nödvändig under de kommande månaderna.

Detta nummer av ECB:s månadsrapport
innehåller två artiklar. I den första artikeln,
”Eurons internationella roll”, diskuteras olika
aspekter av eurons roll på de internationella
finansmarknaderna. I den andra artikeln,
”Balansräkningarna för euroområdets monetära
finansinstitut i början av 1995”, analyseras den
information som finns i dessa balansräkningar
och skillnader och likheter i euroområdet belyses.
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Den ekonomiska utvecklingen i
euroområdet

1 Den ekonomiska utvecklingen i euroområdet

Den monetära och finansiella
utvecklingen ECB-rådets
penningpolitiska beslut

Vid sina möten den 15 och 29 juli 1999 granskade
ECB-rådet utsikterna för prisutvecklingen och
riskerna för prisstabiliteten i euroområdet. De
senaste uppgifterna visade sig bekräfta
uppfattningen att inflationsutsikterna fortfarande
var förenliga med prisstabilitet. Mot den
bakgrunden beslutade ECB-rådet att bibehålla
ECB-räntorna på sina rådande nivåer. Sålunda
fick räntan på Eurosystemets huvudsakliga
refinansieringstransaktioner ligga kvar på 2,5%
samtidigt som räntorna på utlåningsfaciliteten
och inlåningsfaciliteten hölls kvar på 3,5
respektive 1,5% (se diagram 1).

Liten nedgång i tillväxten i M3
under juni

Den årliga til lväxten i det breda
penningmängdsmåttet M3 föll till 5,0% i juni
1999 från 5,2% föregående månad (sistnämnda
siffra är en nedrevidering från 5,3%).

 Diagram 1

 Diagram 2

Tremånadersgenomsnittet för M3:s ökning  årstakt
under perioden april-juni 1999 låg på 5,1%.
Samma siffra gällde för tremånadersperioden t.o.m.
maj 1999 (efter en nedrevidering från 5,2%).
Följaktligen har tillväxten i M3 fortsatt att
överskrida referensvärdet på 4,25% som fastställts
av ECB-rådet (se diagram 2).

Enligt icke säsongrensade uppgifter ökade M3 med
10 miljarder euro i juni 1999. Uttryckt i
säsongrensade siffror steg M3 med 5 miljarder
euro (eller ca 0,1%) jämfört med föregående
månad (se tabell 1). Denna måttliga säsongrensade
uppgång i M3 speglade å ena sidan en stor ökning
av komponenterna i M1 (14 miljarder euro;
ökningen berörde såväl sedlar och mynt i omlopp
som avistainlåning ) samt en stor ökning för annan
kortfristig inlåning (2 miljarder euro) och å andra
sidan en nedgång i de omsättbara instrument som
ingår i M3 (12 miljarder euro).

Källa: ECB

ECB:s räntor och

penningmarknadsräntorna
(Procentuell årsräntesats, dagliga uppgifter)

Penningmängdsmått i euroområdet
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Nedgången i den årliga tillväxttakten i M3
berodde på en dämpning för flertalet av dess
komponenter . Mest utpräglat var detta för
andelarna i penningmarknadsfonder och för
penningmarknadspapper samtidigt som
utestående skuldförbindelser som utgivits med en
löptid på över ett och upp till två år fortsatte att
gå ned. I motsatt riktning, alltså höjande på M3:s
ökningstakt, verkade sedlar och mynt i omlopp
och inlåningen med uppsägningstid på upp till
tre månader.

I juni 1999 steg den årliga ökningstakten för sedlar
och mynt i omlopp till 3,0%, vilket innebar att
den gradvisa acceleration  som märkts under de
senaste månaderna (1,7% i maj) fortsatte.
Däremot föll den årliga tillväxttakten för
avistainlåningen från 13,7% i maj till 13,1% i juni.
Likväl var uppgången i avistainlåningen, i årstakt,
väsentligt snabbare än före starten av EMU:s
etapp tre, under inverkan  av den kraftiga
ökningen i januari 1999 och den höga preferensen
för likvida instrument under förhållanden som
präglas av låga alternativkostnader. På grund av
den långsamma tillväxten av avistainlåningen i
juni föll tillväxttakten över 12 månader i det snäva
penningmängdsmåttet M1 lite till 11,2% från de
11,4% som noterades i maj.

Årsökningstakten för annan kortfristig inlåning
än avistainlåning steg måttligt till 2,0% i juni från
1,8% i maj. I ett något längre perspektiv har den
årliga tillväxttakten för dessa finansiella instrument

 Tabell 1

Sammansättning av M3
(Säsongsjusterade uppgifter)

         

Källa: ECB
Anm: På grund av avrundningar kan summan av förändringarna i M3s komponenter (miljarder euro) avvika från totalen för M3.

- som utgör nästan hälften av M3:s utestående
belopp - förblivit dämpad på nivåer mellan 1,5
och 3,0%. Inlåningen med en avtalad löptid på
under två år har fortsatt att falla (med 3,6% i
juni), vilket till stor del återspeglar den ihållande
nedgången i affärsbanksräntorna på sådan
inlåning under de senaste månaderna. I motsats
härtill stärktes efterfrågan på inlåning med
uppsägningstid på upp till tre månader; den årliga
ökningstakten gick upp från 5,7% i maj till 6,2% i
juni. Detta skedde trots att affärsbanksräntorna
på dessa instrument föll ytterligare något i juni.
Eftersom inlåning med kort uppsägningstid
tenderar att vara nära substitut för avistainlåning
kan det inte uteslutas att deras högre tillväxttakt
denna månad kan ha orsakats av att investerarna
dragit ned  de sistnämndas andel av sina portföljer.
Läggs sedlar och mynt i omlopp, avistainlåning
och annan kortfristig inlåning samman erhålls att
det mellanliggande penningmängdsmåttet M2 steg
från 6,0% i maj till 6,2% i juni.

I juni minskade de omsättbara instrument som
ingår i M3 med 2,4% i årstakt efter att föregående
månad ha stigit med 0,3%. Dessa instrument
återtog sålunda sin negativa trend, vilket främst
tycks bero på deras förhållandevis låga avkastning
vid den nuvarande låga korta räntenivån i
euroområdet och på den allt brantare
löptidsstrukturen. Bland de omsättbara
instrumenten märks att den rätt höga årliga
ökningstakten för andelar i penning-
marknadsfonder och för penningmarknadspapper
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sjönk från 13,7% i maj til l 10,4% i juni.
Återköpsavtalens utestående belopp fortsatte att
visa en markant negativ trend. Det föll i en årlig
takt på 15,7%, (vilket dock var en starkare
utveckling än under de närmast föregående
månaderna). Fortsatt fallande belopp noteras även
för skuldförbindelser som utgivits med en löptid
på upp till två år; nedgången var 17,5% på årsbasis
i juni (jämfört med minskning på 12,7% månaden
innan).

Krediterna till den privata sektorn
fortsatte att öka snabbare i juni

I årstakt accelererade krediterna till personer och
privata företag hemmahörande i euroområdet från
10,5% i maj till 10,9% i juni 1999 vilket speglade
ökad tillväxt för både lån och andra värdepapper
än aktier. En nedgång i den årliga
förändringstakten för krediterna till den offentliga
sektorn, från 1,3% i maj 1999 till -0,6% i juni,
kom emellertid att mer än uppväga den snabbare
kreditexpansionen till den privata sektorn.
Sammantaget föll tillväxttakten i de totala
krediterna i euroområdet till 7,7% i juni, från 7,9%
föregående månad.

Krediterna till den privata sektorn expanderade
snabbare trots den nedåtgående trenden i
affärsbankernas utlåningsräntor - särskilt för
företagslån över ett år och för lån till husköp -
vändes i juni. Även om uppgången i dessa
bankernas utlåningsräntor var blygsam kan den
ha väckt förväntningar om ytterligare höjning
framöver, i anslutning till juni månads stigande
långa räntor. Detta kan ha lett till en starkare
efterfrågan på lån i syfte att dra nytta av de
fortfarande ganska låga utlåningsräntorna. En
faktor bakom den senaste utvecklingen ifråga om
krediterna är förmodligen den höga konkurrens-
nivån i banksektorn, vilken också kan ha påverkat
villkoren för MFI:s finansiering av den privata
sektorn.

Tillväxten i MFI-sektorns långfristiga finansiella
skulder gentemot andra hemmahörande i
euroområdet ökade något från 5,0% i maj till 5,2%
i juni 1999. Den snabbare ökningstakten i denna
motpost till M3 sedan ECB-räntorna sänktes den
8 april 1999 höll sålunda i sig. Denna
tempoökning berodde på att inlåningen med en
avtalad löptid på över två år expanderade
snabbare i årstakt, trots att den fortsatte att stiga
i bara en förhållandevis måttlig takt (2,2% i juni,
jämfört med 1,5% i maj). Att denna inlåning
accelererat i årstakt kan ha haft samband med
att skillnaden vidgats mellan affärsbankernas
räntor härpå i förhållande till deras räntor på
inlåning med en avtalad löptid på upp till två år
och på avistainlåning. Denna utveckling och
avsaktningen, i årstakt, för denna kortfristiga
inlåning (se ovan) tyder på att viss omviktning av
portföljerna i riktning mot inlåning med en avtalad
löptid på över två år kan ha skett i juni.

Inlåning med en uppsägningstid över tre månader
minskade i snabbare takt i juni. I årstakt föll de
med 6,3%, jämfört med 6,0% i maj. Denna
utveckling tyder på att sådan inlåning inte varit
någon särskilt attraktiv placering under de senaste
månaderna. I motsats till inlåning med avtalad
löptid utgör inlåning med uppsägningstid bara
en liten del av den långfristiga inlåningen och
den är inte så utbredd i euroområdet som inlåning
med avtalad löptid (se även artikeln
”Balansräkningarna för euroområdets monetära
finansiella institutioner i början av 1999” i detta
nummer av ECB;s månadsrapport). Slutligen
fortsatte skuldförbindelser som utgivits med en
löptid på över två år att öka snabbt, trots en liten
nedgång i den årliga tillväxttakten från 8,1 procent
i maj till 7,9% i juni 1999. Tillväxttakten på årsnivå
för kapital och reserver fortsatte att ligga stabilt
på 6,7%.
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 Diagram 3

Korta räntor i euroområdet
(Procentuell årsräntesats; dagliga uppgifter)

Källa: ECB.
Anm: Tre- och tolvmånaders EURIBOR.

Nettoställningen mot omvärlden för MFI-sektorn
förstärktes i absoluta och icke säsongrensade tal
med 12 miljarder euro i juni, jämfört med en
försämring med 47 miljarder euro föregående
månad. Trots förbättringen i  juni 1999 var
nettoställningen 201,1 miljard euro lägre än ett
år tidigare. Detta återspeglade förhållandet att
hemmahörande i euroområdet som inte är MFI
under de senaste 12 månaderna gjort
transaktioner som resulterat i nettoutflöden från
området vilka påverkat såväl bytes-, kapital- som
finansieringsbalanserna.

Penningmarknadens
avkastningskurva blev brantare i juli

Under juli och i början av augusti blev
penningmarknadens avkastningskurva brantare,
eftersom räntorna på löptider upp till tre månader
knappast förändrades medan både sexmånaders-
och 12-månadersräntorna steg mer än 20 punkter.
Dagslåneräntan enligt EONIA (”euro overnight
index average”) svängde flertalet dagar under den
sjätte uppfyllandeperioden av kassakraven (som
började den 24 juni och slutade den 23 juli 1999)
mellan 2,54 och 2,63%, dvs ungefärligen mellan
de nivåer som rådde under den föregående
uppfyllandeperioden (se även diagram 1). På de
två sista dagarna av den sjätte upp-
fyllandeperioden föll EONIA till ca 2,0%, eftersom
banksystemets likviditet översteg det belopp som
krävdes för att uppfylla Eurosystemets kassakrav
(se box 1). Under de första dagarna av den sjunde
uppfyllandeperioden låg dagslåneräntan under
2,6%.

Längre ut på avkastningskurvan visade en-
månadsräntan och tremånadersräntan enligt
EURIBOR bara smärre förändringar. De låg på
2,63 respektive 2,70% den 5 augusti 1999.
Däremot steg både sexmånaders- och 12-
månadersräntorna enligt EURIBOR med 22
respektive 29 punkter till 3,04 respektive 3,23
procent. Till följd härav vidgades spreaden mellan
12-månaders- och tremånaders EURIBOR-
räntorna från 27 punkter i slutet av juni till 53
punkter den 5 augusti (se diagram 3). Detta
mönster kan anses återspegla förväntningar hos
marknadsdeltagarna om att de korta räntorna

mera sannolikt skulle stiga under år 2000 än
under de närmaste månaderna.

Denna förväntning på marknaden kunde även
iakttas på  implicita EURIBOR-räntors priser på
terminsmarknaden. Den implicita tremånaders-
räntan på grundval av terminsavtal med förfall i
september 1999 ökade endast marginellt under
loppet av juli, medan motsvarande räntor för
terminsavtal med förfall i december 1999 och i
mars och juni 2000 steg med mellan 26 och 41
punkter till 3,33, 3,42 respektive 3,71% den 5
augusti. Som framhållits tidigare tycks
terminsräntorna för december 1999 också vara
påverkade av marknadens förväntningar när det
gäller den potentiella inverkan av datum-
förändringen vid sekelskiftet.

Stabiliteten i marknadsförhållandena på den korta
änden av löptidsspektrat återspeglades i den
längre månatliga  refinansieringstransaktion som
genomfördes den 29 juli 1999. Som vanligt hade
denna längre transaktion en löptid på tre måna-
der och genomfördes med hjälp av metoden med
tilldelning till multipel ränta. De vägda genom-
snittliga och marginella tilldelningsräntorna mot-
svarade 2,66 respektive 2,65%. Nivåerna låg alltså
bara två punkter över räntorna på den längre
transaktion som genomfördes en månad tidigare,
och liksom tidigare aningen under tremånaders
EURIBOR-räntan när den genomfördes.
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Box 1

Bidrag till likviditeten i banksystemet
(Miljarder euro: dagliga uppgifter)

Genomsnitt under uppfyllandeperioden från den 24 juni till den 23 juli.

Tillförsel av likviditet Indragning av likviditet Nettotillförsel

(a) Eurosystemets penningpolitiska transaktioner 188,5 0,6 + 187,9

Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 143,1 - + 143,1
Långfristiga refinansieringstransaktioner 45,0 - + 45,0
Stående faciliteter 0,4 0,6  -0,2
Andra transaktioner 0,0 0,0 0,0

(b) Andra faktorer som påverkar banksystemets likviditet 324,4 427,3 - 84,9

Sedlar i omlopp - 342,1 - 342,1
Statlig inlåning i Eurosystemet - 45,7 -45,7
Utländska tillgodohavanden, netto (inkl. guld) 342,4 - + 342,4
Övriga faktorer (netto) - 39,5 - 39,5

(c) Kreditinstitutens behållningar på avistakonton

hos Eurosystemet (a)-(b) 103,0

(d) Reservkrav 102,0

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

Penningpolitiska transaktioner och likviditetsläget under den sjätte

uppfyllandeperioden för kassakraven

Tilldelningar vid penningpolitiska transaktioner

Under den sjätte uppfyllandeperioden, som varade mellan den 24 juni och den 23 juli 1999, genomförde

eurosystemet fyra huvudsakliga refinansieringstransaktioner och en längre refinansieringstransaktion. Alla hu-

vudsakliga refinansieringstransaktioner genomfördes till en fast ränta på 2,5%. Den tilldelade volymen varierade

mellan 53,0 och 95,0 euro. Det sammanlagda anbudsbeloppet nådde en ny topp på 1 479,4 miljarder euro vid

transaktionen som genomfördes den 20 juli. Med ett genomsnitt på 1 307,9 miljarder euro visade anbudsbeloppet

vid de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna en betydande ökning jämfört med föregående uppfyllande-

period, då det genomsnittliga anbudsbeloppet uppgick till 895,5 miljarder euro. Dessutom ökade antalet anbuds-

givare vid de veckovisa anbudsförfarandena till mellan 856 och 915 institut, jämfört med mellan 666 och 894

deltagare i den föregående uppfyllandeperioden. Tilldelningskvoterna varierade mellan 4,25 och 7,41%, delvis på

grund av att de två utestående anbudstransaktionerna var olika stora.

Användningen av stående faciliteter

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

utlåningsfaciliteten från ett dagsgenomsnitt på 0,3 miljarder till 0,4 miljarder euro. Däremot var det genomsnitt-

liga utnyttjandet av inlåningsfaciliteten praktiskt taget oförändrat på ett dagsgenomsnitt om 0,6 miljarder euro.

Bortsett från att båda faciliteterna anlitades i betydande mån den 14 juli, vilket främst orsakades av problem med

en komponent i ett lands betalningssystem, skedde merparten av utnyttjandet av inlåningsfaciliteten under

uppfyllandeperiodens näst sista dag (8,7 miljarder euro). Motparterna placerade överskottslikviditet i

inlåningsfaciliteten en dag före uppfyllandeperiodens slut, eftersom det var en fredag. Det var mer lönsamt för

instituten att tillgodogöra sig inlåningsfacilitetens ränta på den föregående torsdagen och över helgen åtnjuta den

högre genomsnittliga räntan på den huvudsakliga refinansieringstransaktionen. Denna betalas på de

avistabehållningar som avräknas mot kassakravet. Dessutom utnyttjades båda stående faciliteterna till förhållan-

devis stora belopp på uppfyllandeperiodens sista dag (utlåningsfaciliteten med 1,6 miljarder euro och

inlåningsfaciliteten med 1,8 miljarder euro) till följd av de vanliga ofullkomligheterna i fördelningen av
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Bidrag till banksystemets likviditet under den sjätte uppfyllandeperioden
(Miljarder euro: dagliga uppgifter)

interbanklikviditeten i slutet av uppfyllandeperioden. ECB hade tillfört rikligt med likviditet med den sista huvud-

sakliga refinansieringstransaktionen under uppfyllandeperioden. Detta bedömdes vara ändamålsenligt med tanke

på hur autonoma faktorer utvecklas i början av nästa uppfyllandeperiod och även med beaktande av dagslåneränt-

ans förhållandevis höga nivå.

Likviditetspåverkande faktorer utan samband med penningpolitiken

Den indragande effekten på banksystemets likviditet (se (b) i tabellen ovan) genom de autonoma faktorerna (dvs

de faktorer som inte har samband med penningpolitiken) var i genomsnitt 84,9 miljarder euro, dvs. 10,1 miljarder

euro mer än under de två föregående uppfyllandeperioderna. Summan av de autonoma faktorerna fluktuerade

mellan 72,7 och 99,3 miljarder euro. Att de autonoma faktorerna låg på en sådan hög nivå berodde främst på den

säsongmässiga ökningen i sedelomloppet, som i genomsnitt uppgick till 5,1 miljarder euro, och på en ökning med

5,3 miljarder euro i den offentliga sektorns inlåning i eurosystemet.

Motparternas behållningar på avistakonton

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

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

nettoeffekten av de autonoma faktorerna. Under den sjätte uppfyllandeperioden uppgick de genomsnittliga avista-

behållningarna till 103,0 miljarder euro medan det genomsnittliga kassakravet låg på 102,0 miljarder euro. Jämfört

med den femte uppfyllandeperioden ökade sålunda skillnaden mellan de genomsnittliga avistabehållningarna och

kassa kraven litet, med 0,1 miljard till 1,0 miljard euro. Ca 0,2 miljard av detta belopp hänförde sig till

avistabehållningar som inte bidrar till att uppfylla kassakraven, vilka var desamma som under den femte uppfyllande-

perioden. Ca 0,8 miljard hänförde sig till behållningar utöver kraven. Samma skäl som belysts ovan kan ges för de

något högre kassaöverskotten jämfört med de tre föregående uppfyllandeperioderna (då de i genomsnitt uppgick

till 0,7 miljarder euro), dvs att de sammanhänger med att uppfyllandeperioden slutade på en fredag.
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 Diagram 4

Långa obligationsräntor –

euroområdet och Förenta staterna
(Procentuell årsräntesats; dagliga uppgifter)

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

De långa räntorna fortsatte att
stiga i juli

Den sedan i början av maj 1999 tydliga trenden
att de långa statsobligationsräntorna stiger
fortsatte under juli med en uppgång på nästan
50 punkter (se diagram 4). Den 5 augusti låg
räntan på 10-åriga obligationer i euroområdet i
genomsnitt på strax över 5,1%, vilket var mer än
120 punkter högre än nivåerna i slutet av 1998.
Ökningen i obligationsräntorna sedan slutet av
1998 tycks ha orsakats av ett flertal faktorer, och
betydelsefulla sådana återfinns både på det
globala och inhemska planet. Bland de
internationella faktorerna märks det uppåtriktade
tryck på euroområdets långa räntor som härrörde
från att de långa räntorna i Förenta staterna den
5 augusti hade stigit med ca 130 punkter jämfört
med läget i slutet av 1998. Därtill kan osäkerhet
på de finansiella marknaderna fram till mitten av
juli om eurons fortsatta utveckling tidvis ha
föranlett internationella investerare att kräva
högre avkastning på långa fastförräntade
obligationer i euroområdet. Bland de inhemska
faktorerna märks att skiftande uppfattningar på
marknaden om de ekonomiska utsikterna för
euroområdet under de senaste månaderna
tenderat att spela en mer betydande roll för
utvecklingen av de långa obligationsräntorna.
Härtill kommer att en förhållandevis hög nivå på
utgivandet av skuldpapper sedan början av 1999
och marknadens osäkerhet om budgetläget i
några euroländer tidvis kan ha bidragit till det
uppåtriktade trycket på de långa obligations-
räntorna.

Den internationella ramen för utvecklingen på
den inhemska obligationsmarknaden under juli
var ganska gynnsam. Till skillnad från utvecklingen
som observerats i Förenta staterna under första
halvåret 1999 då de amerikanska obligations-
räntorna steg mer eller mindre kontinuerligt
visade räntan på 10-åriga statsobligationer ingen
tydlig trend under juli. Den 5 augusti låg räntan
på amerikanska 10-åriga obligationer på strax
över 6%, vilket var litet lägre än i slutet av juni.
Denna utveckling synes återspegla förhållandet
att marknaderna vid sin bedömning av inflationen
på sikt i Förenta staterna influerats av faktorer
som tagit ut varandra. Samtidigt som data om
utvecklingen av konsumentpriser och producent-

priser liksom vissa tecken på en avsaktning i den
ekonomiska aktiviteten tycks ha haft en gynnsam
effekt på utvecklingen på obligationsmarknaderna
tenderade detta att delvis uppvägas av tecken på
uppåtriktat tryck på arbetskostnaderna. Dessutom
kan försvagningen nyligen av den amerikanska
dollarn också ha verkat uppvägande. I Japan har
de långa räntorna varit instabila i juli, med totalt
sett knappast någon ändring i nivån på de långa
obligationsräntorna från slutet av juni till den 5
augusti. Orsaken till denna instabilitet i de långa
obligationsräntorna tycks delvis vara viss
osäkerhet hos marknadsdeltagarna om en
ekonomisk återhämtning i Japan skulle bli
självbärande.

Trots det gynnsamma inflytandet från utvecklingen
på de internationella obligationsmarknaderna
tycks andra faktorer ha satt de långa
obligationsräntorna i euroområdet under
uppåtriktade tryck i juli. Dessa uppåtriktade tryck
förefaller främst komma från mera positiva
förväntningar, särskilt i anslutning gynnsamma
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 Diagram 5

Implicit terminsränta för dagslån i

euroområdet
(Procentuell årsräntesats; 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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barometerdata för näringslivet, hos aktörerna på
de finansiella  marknaderna om konjunktur-
utvecklingen i euroområdet. Häremot kan ställas
att uppgifterna om ytterligare nedgång HIKP-
inflationen i juni liksom nedgången i M3:s tillväxt
jämfört med maj tenderade att verka i motsatt
riktning på utvecklingen av de långa räntorna.
En ytterligare dämpande inverkan kan också ha
kommit från omsvängningen i växelkurs-
utvecklingen under juli, vilken föreföll att begränsa
det uppåtriktade trycket på de långa räntorna.
Sammanfattningsvis krympte de amerikanska långa
statsobligationsräntornas spread utöver
jämförbara räntor i euroområdet med över 50
punkter till under 90 punkter från slutet av juni
till den 5 augusti, vilket speglar den viktiga roll
som de inhemska faktorerna har på euroområdets
räntenivå.

Den positiva lutningen på avkastningskurvan, som
tenderat öka under loppet av 1999, blev ännu
mera uttalad i juli under inflytande av denna
utveckling på euroområdets obligationsmarknader
(se diagram 5). Mätt som skillnaden mellan räntan
på 10-åriga statsobligationer och tremånaders
penningmarknadsräntan nådde lutningen på
avkastningskurvan närmare 240 punkter den 5
augusti. Detta är den högsta nivån som noterats
med detta mått på avkastningskurvans lutning
sedan sommaren 1996 och den ligger nästan 180
punkter högre än nivåerna från slutet av 1998.
Utöver överväganden om riskpremier som kan
ha samband med återstående löptid, inkorporerar
avkastningskurvan för terminsräntor för-
väntningar om framtida korta räntor. Utvecklingen
av denna kurva under juli och i början av augusti
tyder på att mycket av ökningen i avkastnings-
kurvans lutning berodde på stigande för-
väntningar om ränteökningar för medellånga och
långa löptider . Detta skulle tyda på att marknads-
deltagarna reviderat upp sina förväntningar på
den ekonomiska tillväxttakten. I linje härmed tycks
ökningen från slutet av juni till den 5 augusti med
mer än 30 punkter i den 10-åriga reala avkastning-
en på indexerade obligationer i Frankrike åter-
spegla en förbättring i marknadens konjunktur-
förväntningar. Samtidigt steg också inflations-
taktens brytpunkt något i juli, dvs ränteskillnaden
mellan franska 10-åriga nominella  och indexerade
obligationer.

Aktiekurserna gick ned i juli

Trots ökande förväntningar på de finansiella
marknaderna att tillväxttakten i euroområdets
ekonomi skall stiga ledde utvecklingen av
aktiekurserna inom området under juli 1999 till
att den uppgång som skett i juni bortföll. Mätta
med det breda Dow Jones EURO STOXX-indexet
föll aktiekurserna med över 6% under perioden
från slutet av juni till den 5 augusti 1999 (se
diagram 6). Denna tillbakagång medförde att den
genomsnittliga aktiekursnivån i euroområdet
hamnade på en nivå mindre än 2% över nivån
från  i slutet av 1998. Källan till denna nedgång i
aktiekurserna tycks vara såväl svaghet på Förenta
staternas aktiemarknad som det ovannämnda
uppåtriktade trycket på de inhemska långa
räntorna.
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 Diagram 6

Aktiekurser – euroområdet, Förenta

staterna och Japan
(1 maj 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.

I Förenta staterna sjönk Standard and Poor’s 500
-index med över 4% under perioden från slutet
av juni til den 5 augusti. Även om den redovisade
vinstökningen för andra kvartalet 1999 över-
träffade de finansiella marknadernas förväntningar
för de bolag som omfattas av Standard and Poor’s
500-index i allmänhet, verkade det som deltagarna
bedömt att den totala vinsttillväxten kommer att
sakta av framöver. Under inflytande av den
ovannämnda osäkerheten i Japan om en
ekonomisk återhämtning skulle bli självbärande
visade aktiekurserna i Japan överlag föga
förändring under juli, med en nedgång på bara
1% under perioden från slutet av juni till den 5
augusti. Likväl låg då Nikkei 225-indexet närmare
25% högre än i slutet av 1998.

Vid sidan av att fallande aktiekurser i Förenta
staterna spritt sig till euroområdet hade även

andra faktorer betydelse för juli månads nedgång
i euroområdets aktiekurser. Särskilt verkar
ökningen i de långa räntorna och de ovannämnda
tecknen på stigande långa realräntor ha satt
aktiekurserna under ytterligare nedåtriktade tryck,
genom att tendera att sänka förväntningarna på
framtida bolagsvinster. För detta talar att
nedgången i aktiekurserna var brett baserad med
i stort sett lika stora fall i juli för flertalet
ekonomiska sektorer. En ytterligare faktor som
kan ha bidragit till det nedåtriktade trycket på
aktiekurserna i euroområdet är omsvängningen i
växelkursutvecklingen under juli. På motsvarande
sätt som den tidigare deprecieringen av euron
fram till mitten av juli tycks ha stött de föregående
uppgångarna i aktiekurserna kan apprecieringen
efter mitten av juli ha dämpat den positiva effekten
av att de finansiella marknaderna alltmer förväntar
sig att de ekonomiska utsikterna förbättras.

Även om aktiekurserna i euroområdet i
genomsnitt endast stigit i begränsad utsträckning
sedan början av 1999 har kurserna visat
betydande ökningar i vissa sektorer, där
marknaderna uppfattat utsikterna för
bolagsvinsterna som mera gynnsamma. Särskilt i
ekonomiska sektorer som anses vara
förhållandevis konjunkturkänsliga, och mera
specifikt de som är känsliga för svängningar i den
globala ekonomin, har aktiekurserna tenderat att
utvecklas starkast. Dessa sektorer inkluderar
råvarusektorn och industrisektorn, där
aktiekurserna den 5 augusti låg ca 35 respektive
20%  högre än i slutet av 1998. Dessutom visade
även aktiekurserna i energisektorn en ökning på
ca 30% fram till den 5 augusti, i anslutning till
uppgången i oljepriserna sedan mitten av februari.
Motsatt utveckling har ägt rum i vissa sektorer
som är mindre konjunkturkänsliga, särskilt i dem
som är mindre exponerade för internationella
ekonomiska förhållanden. Dessa innefattar vissa
offentliga nyttigheter samt livsmedels- och
dryckessektorerna, där aktiekurserna den 5
augusti visade nedgångar på ca 10% eller mer
från slutet av 1998.
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Tabell 2

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

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

2 Prisutvecklingen

Lägre livsmedelspriser bakom den
avtagande konsumentprisstegringen

I euroområdet fortsatte konsumentpriserna i juni
1999 att visa en gradvis allt långsammare årlig
ökningstakt. Enligt det harmoniserade
konsumentprisindexet (HIKP) var ökningen 0,9%
jämfört med 1,0% i maj och 1,1% i april. Liksom
i maj 1999 orsakades avsaktningen främst av
avtagande prisstegringar på livsmedel, vilket
endast delvis uppvägdes av att energipriserna
ökade till följd av en ytterligare uppgång i
oljepriserna (se diagram 7 och tabell 2).
Visserligen påverkades den totala HIKP-nivån i
juni 1999 främst av tillfälliga faktorer men även
HIKP exklusive säsongkänsliga livsmedel och
energi visade en långsammare årlig ökning, 0,8%
jämfört med 0,9%.

Det främsta skälet till att HIKP:s ökningstakt
fortsatte att gå ned i juni var det betydande fallet
i priserna på obearbetade livsmedel vilka då var
0,7% lägre än ett år tidigare (medan de maj låg
0,4% högre). Detta kan till stor del förklaras med
ett fall i den årliga ökningstakten för frukt- och i
synnerhet grönsakspriserna till följd av gynnsamt
väder. I mindre utsträckning bidrog även
sjunkande stegringstakt för priserna på
bearbetade livsmedel til l att HIKP ökat
långsammare. Den årliga ökningstakten för
bearbetade livsmedel föll från 0,8% i maj till 0,7 i
juni, förmodligen under inflytande av den
trendmässigt ökade konkurrensen i detaljhandeln.
De lägre livsmedelspriserna uppvägdes delvis av
att årstakten i energiprisstegringen gick upp
ytterligare, från 0,5% i maj 1999 till 1,4% i juni.
Detta orsakades av att olje- och övriga
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 Diagram 7
HIKP – inflation och uppdelning på

komponenter i euroområdet
(Årlig procentuell förändring; månatliga uppgifter)

Källa: Eurostat.

energipriser steg mellan maj och juni 1999
medan de föll mellan samma månader i fjol.
Prisstegringarna på industrivaror exklusive energi
och tjänster, vilka tillsammans uppgår till två
tredjedelar av totala HIKP, låg båda oförändrade
vid 0,6 respektive 1,5%. Följaktligen påverkades
totala HIKP i juni 1999 huvudsakligen av
komponenter som normalt är mycket instabila
(dvs. priserna på oförädlade livsmedel och energi).

Samtidigt som det finns faktorer som tyder på
att det blir visst uppåtriktat tryck på priserna
under de närmaste månaderna talar andra
faktorer för att konsumentprisstegringen förblir
dämpad. Oljepriserna har fortsatt att stiga efter
stoppdatum för julinumret av ECB:s månads-
rapport (från en genomsnittlig nivå på 15,6 euro
per fat i juni 1999 till 18,0 euro i juli) och detta
kan väntas få en direkt effekt på energipriserna i
HIKP de kommande månaderna. Vidare har

priserna på råvaror exklusive energi, uttryckta i
euro, stigit litet under de senaste månaderna efter
att ha fallit gradvis sedan mitten av 1997. Likväl
var priserna på råvaror exklusive energi i juli 1999
fortfarande 2,3% lägre än ett år tidigare (medan
de i början av 1999 legat ca 17% och i juni 4,2%
under respektive fjolårsnivåer). Uppgången i
råvarupriserna totalt sett har lett till stigande
industriella producentpriser. Till följd härav var
de i maj 1999 bara 1,4% lägre än ett år tidigare
(jämfört med 1,6% lägre i april 1999).

Att de industriella producentpriserna varit
stigande beror nästan helt på högre priser på
insatsvaror, vilka kan antas slå igenom på de
följande leden i produktionsprocessen och i
slutändan på konsumentpriserna, och då sannolikt
på HIKP-komponenten industrivaror exklusive
energi. Sambandet mellan de industriella
producentpriserna och konsumentpriserna är
emellertid inte nödvändigtvis stabilt eller rättframt
(se artikeln ”Kortfristiga ekonomiska indikatorer
och deras roll vid analysen av prisutvecklingen i
euroområdet” i aprilnumret av ECB:s
månadsrapport för en mera detaljerad diskussion).
Följaktligen är det osäkert precis när högre
industriella producentpriser får en effekt på HIKP-
komponenten industrivaror exklusive energi.
Senare års samband tyder på att den årliga
förändringstakten för industrivaror exklusive
energi i HIKP kan förbli dämpad under de
närmaste månaderna. Dessutom kan ytterligare
liberalisering av marknaderna och skärpt
konkurrens förväntas fortsätta att dämpa
pristrycket.

Eurostat har nyligen offentliggjort data om
timkostnader för arbetskraft, inklusive preliminära
skattningar för första kvartalet 1999. De totala
arbetskraftskostnaderna per timme i den totala
ekonomin exklusive jordbruk, fiske och den
offentliga sektorn uppskattas ha stigit i
euroområdet i dess helhet med 2,2% under året
t.o.m. första kvartalet 1999. Det väntas emellertid
att denna skattning kommer att revideras ner med
påföljd att den årliga förändringen i tim-
kostnaderna kan bli ungefär som för föregående
kvartal (1,9%). Denna bild stöds även av icke-
harmoniserade data över månadsinkomster, brutto,
i näringslivet exklusive jordbruk, fiske och
offentliga företag. I flertalet länder minskade dessa
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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.

 

inkomster litet första kvartalet i år jämfört med
samma kvartal i fjol. Aktuell information antyder
sålunda att det inte fanns något betydande
uppåtriktat tryck på lönerna under första kvartalet
i år. I de senaste prognoserna från internationella
organisationer väntas emellertid löneökningarna
stiga under loppet av 1999.

Sammanfattningsvis: Samtidigt som utvecklingen
av oljepriserna tyder på att ökningen i
konsumentpriserna kan påskyndas under de
närmaste månaderna kommer denna effekt
sannolikt att motverkas av andra faktorer.

3 Produktion efterfrågan och utvecklingen på arbetsmarknaden

Produktionstillväxten under första
kvartalet 1999 har uppreviderats

Eurostats reviderade beräkningar av reala BNP
tyder på att euroområdets tillväxt förbättrades
under första kvartalet 1999. BNP steg med 0,5%
från föregående kvartal, vilket innebar att den
ånyo expanderade ungefär lika snabbt som före
avsaktningen till 0,2% fjärde kvartalet 1998 (se

tabell 3). De reviderade uppgifterna befäster
intrycket att BNP-tillväxten första kvartalet 1999
berodde på att den inhemska efterfrågan
utvecklades starkt ( exklusive lagerförändringar),
medan bidragen från nettoexporten och i
synnerhet lagerförändringarna var negativa.
Emellertid har tillväxttakten för både exporten
och importen reviderats upp. Även om detta
lämnar nettoexportens bidrag i stort sett
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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.

 Diagram 8

Kapacitetsutnyttjande och

industriproduktion i euroområdet
(Inom tillverkningsindustrin; säsonsgsusterade uppgifter;
kvartalsgenomsnitt)

Källor: Eurostat och kommissionens företags- och hushålls-
enkäter
1) Förändringar från föregående period i procentenheter.
2) Procentuell förändring från föregående period.

oförändrat tyder de nya uppgifterna på att
utrikeshandeln försämrades mycket mindre
påtagligt i början av året än enligt de första
uppskattningarna. Vid tolkningen av de reviderade
BNP-uppgifterna bör noteras att Eurostats
uppskattningar nu i högre grad grundar sig på
nationella data som sammanställts i överens-
stämmelse med den nya ESA 95-metodiken.
Denna övergång har påverkat både BNP:s nivå
och dess tillväxtsmönster, och effekterna har
förstärkts av att det samtidigt genomförts
förbättringar ifråga om befintliga eller nya
statistikkällor (se box 2 om effekterna av den
nya metodiken och andra revideringar av BNP-
data). Med hänsyn till hur omfattande övergången
till ESA 95 är kan ytterligare revideringar av dessa
första BNP-uppskattningar inte uteslutas.

Förbättringen första kvartalet 1999 av den totala
produktionstillväxten återspeglar i stora drag den
positiva utvecklingen i industriproduktionen
sedan årets början. Att döma av tremånaders
glidande medeltal har industriproduktionen (exkl.
byggnads- och anläggningsverksamhet) svängt
från en uttalad nedgång i början av året till en
stabilisering. Denna utveckling fortsatte under
den senaste tremånadersperioden fram till maj,
då produktionen ökade med 0,3% från
tremånadersperioden t.o.m. februari. Inom
tillverkningsindustrin har en liknande åter-
hämtning av produktionen iakttagits, med en
uppgång med 0,4% den senaste tremånaders-

perioden (se tabell 4). När det gäller de viktigaste
industrisektorerna noterades över lag en mera
positiv utveckling för industrier som framställer
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Tabell 5

Resultat av kommissionens företags- och hushållsenkäter
(Säsongjusterade data)

Källa: Kommissionens företags- och hushållsenkäter.
1) Årliga procentuella förändringar; index 1985=100.
2) Nettotal i procentenheter; de redovisade siffrorna är beräknade som avvikelser från genomsnittet för perioden sedan januari

1985.
3) Data samlas in i januari, april, juli och oktober varje år. De redovisade kvartalssiffrorna anger genomsnitt av två på varandra

följande enkäter, dvs. de enkäter som genomförs i början av ifrågavarande kvartal och i början av följande kvartal. Årsdata
är genomsnitt av kvartalsdata.

konsumtionsvaror. Den markanta nedgången i
produktionen av varaktiga konsumtionsvaror
avstannade i stort sett under den senaste
tremånadersperioden t.o.m. maj. Produktionen av
icke varaktiga konsumtionsvaror har, i motsats
till annan tillverkning, legat på en ganska stabil
nivå sedan början av året.

Enligt preliminära enkätdata för juli sjönk
kapacitetsutnyttjandet i tillverkningsindustrin litet,
til l 81,7%. Det genomsnittliga kapacitet-
sutnyttjandet andra kvartalet 1999, beräknat på
grundval av enkätsiffror för april och juli, var 0,1
procentenhet lägre än i första kvartalet men väl i
linje med sitt långsiktiga genomsnitt. Denna
ytterligare lil la nedgång stämmer med
stabiliseringen av aktiviteten i industrisektorn och
med en snabbare ökning av industriproduktionen
(se diagram 8).

Industrins förväntningar är tillbaka
på sitt långfristiga genomsnitt

Efter stoppdatum för julinumret av ECB:s
månadsrapport har kommissionen offentliggjort
data i euroområdet i företags- och

hushållsenkäterna för juni och juli 1999 i
euroområdet (se tabell 5). Medan industrins och
hushållens juniförväntningar legat i linje med
föregående månaders stigande respektive fallande
trend noteras en förbättring för båda
indikatorerna i juli. Industrins förväntningar
stärktes ytterligare både i juni och juli och nådde
på nytt, för första gången sedan november 1998,
sina långfristiga genomsnitt. Detta speglar till stor
del stigande produktionsförväntningar. Hushållens
förväntningar, som hade fortsatt att försvagas i
juni, förbättrades märkbart i juli och närmade sig
därmed den toppnivå som nåddes i januari.
Medan hushållen under föregående månader
sänkt sina förväntningar främst på grund av att
de då såg mera pessimistiskt på föregående
månaders allmänna ekonomiska läge, förklaras den
senaste förbättringen till stor del av gynnsammare
utsikter för ekonomin de kommande månaderna.
I juli steg förväntningarna även inom byggsektorn
och detaljhandeln. Detta medger dock knappast
några slutsatser om förestående återhämtning,
eftersom förväntningarna i byggsektorn nu varit
på uppåtgående i flera år utan att själva aktiviteten
följt med nämnvärt och eftersom detaljhandelns
förväntningar varit ganska instabila över tiden.
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Box 2

Indikatorerna ger ingen entydig bild av hur
konsumtionen utvecklas för närvarande. Första
kvartalet 1999 steg den private konsumtionens
volym med 2,8% från föregående år, dvs. litet mer
än fjärde kvartalet 1998. Samtidigt föll
detaljhandelsvolymen med 2,5% första kvartalet
1999 från fjolårsnivån och i april och maj gick
den ned ytterligare, med 2,3 respektive 0,5% (se
tabell 5.1 i denna månadsrapports statistikbilaga).
Även om partiella och preliminära uppgifter från
nationella källor tyder på detaljhandels-
försäljningen vände uppåt igen i juni var den
troligen för andra kvartalet i dess helhet lägre än
under första kvartalet. Som avvikelse från denna
bild noteras att nybilsregistreringarna andra
kvartalet 1999 låg 10% högre än året innan efter
ha ökat i en årstakt av litet drygt 7% under de
föregående kvartalen. Detta tyder på att hushållen
fortfarande är benägna att göra stora köp men
anmärkas bör att nyregistreringarna även omfattar
bilar som använts kommersiellt, vilka bokförs som
investering snarare än som en form av privat
konsumtion.

Sammantaget tycks tillgängliga kortfristiga
indikatorer alltmer tala för att nedgången i
industrins aktivitet upphörde vid början av andra
kvartalet 1999 vilket alltså stöder uppfattningen
att til lväxten i den totala produktionen
återhämtar sig under årets lopp. Av en jämförelse
mellan tillväxten i BNP och industriproduktionen
första kvartalet 1999 framgår, att det även varit
en återhämtning i produktionen vid sidan av
industrin. Detta stämmer med den fortsatt starka
ökningen i konsumtionen t.o.m. första kvartalet
detta år. Likväl är det för tidigt att ange någon
bestämd tidpunkt och storleksordning för
återhämtningen i BNP-tillväxten. Ett skäl till
försiktighet när BNP-utvecklingen bedöms är att
erfarenheterna ännu så länge är mycket
begränsade när det gäller att arbeta med data
som sammanställts i överensstämmelse med den
nya ENS 95-metodiken och att bedöma i vad
mån dessa data sannolikt behöver revideras.

Effekten på BNP-data av övergången till ENS 95

Förändringarna avspeglar ett antal faktorer

Eurostat publicerade nyligen uppskattningar av euroområdets BNP och dess utgiftskomponenter vilka för första

gången grundas på den nya ramen för nationalräkenskaper, European System of Accounts 1995 (ENS 95). Vid en

jämförelse mellan de nya områdesvida uppgifterna med dem som fanns i slutet av april 1999, för enkelhets skull

kallade ”ENS 79”-data1 , måste beaktas att tillämpning av räkenskapsreglerna endast är en av orsakerna till de

skillnader som kan iakttas. I den utsträckning som det nya systemet förutser att nya poster tas med, vilka tidigare

inte inkluderats under utgifter eller produktion, kan detta väntas få effekt på BNP:s allmänna nivå. Nivåförändringar

kan också bero på en mer harmoniserad och bättre täckning av ekonomiska aktiviteter, på vilket nyligen ett

omfattande arbete nedlagts. I flertalet fall härrör skillnaderna mellan ENS 95- och ENS 79-data också från de

revideringar som regelbundet görs för att införliva ytterligare eller förbättrade statistikkällor. Medlemsländernas

statistikkontor tog övergången till ENS 95 som ett tillfälle att ompröva sina nationalräkenskaper i detta hänseende.

Förändringar på grund av sådana revideringar kan också få en betydande inverkan på BNP:s tillväxttakt. Dess-

utom kan någon effekt på den reala tillväxttakten uppkomma när fastprisberäkningar utförs från ett nytt basår.

1)Eurostats aggregeringar som använts i denna jämförelse baseras på nationella data som endast delvis följer ENS 79 principer
och på ENS 95 för Finland. Det skall också tilläggas att beräkningar för euroområdet fortfarande inkluderar icke ENS 95 data
för Luxemburg, Österrike och Portugal.
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Sammantaget bidrar ett antal faktorer till de skillnader mellan ENS 95-data och ENS 79-data som diskuteras i de

följande avsnitten och generellt går det inte att identifiera de enskilda verkningarna. På basis av preliminär

information om de enskilda medlemsländerna som Eurostat publicerat för 1995 framkommer att bara litet över

hälften av ökningen i nivåerna på euroområdets BNP beror på begreppsmässiga förändringar, medan återstoden

av ökningen beror på förbättringar av de statistiska källorna. Mer än 20 begreppsmässiga förändringar med

potential att påverka nivån på BNP har identifierats och   medlemsländerna  har anmodats att tillhandahålla mera

detaljerad information om dessa effekter. I samma anda har ytterligare arbete inletts med sikte på andra

nationalräkenskapsindikatorer. Att värdera den totala effekten av övergången till ENS 95 måste anstå till dess att

dessa mera detaljerade studier utförts. För presentationsändamål diskuteras i denna box de begreppsmässiga

förändringarna i samband med skillnaden i BNP-nivå, med detta utesluter inte att det kan finnas andra effekter på

tillväxttakten. Jämförelsen av nivåer, tillväxtakter och kvartalsdata baseras på data för perioden 1991 till 1998 och

de fokuserar på de främsta orsakerna till skillnader för euroområdet, med beaktande av att dessa förklaringar inte

nödvändigtvis håller streck för varje enskilt medlemsland. Genomsnittligt sett ger de nya ESA 95-data inte upphov

till någon betydande förändring i bilden av konjunkturcykeln.

Viss ökning i de totala BNP-nivåerna

Inverkan av revideringarna i samband med ENS 95 på totala BNP i löpande priser var en begränsad, men

konsekvent, ökning av nivån med ca 2% under den studerade perioden (se tabellen nedan). Detta beror främst på

att bruttokapitalbildningen definierats bredare, medan de begreppsmässiga förändringarna i de enskilda kompo-

nenterna i både slutlig konsumtion och utrikeshandel har tenderat att uppväga varandra när det gäller deras effekt

på totala BNP.

Bruttokapitalbildningen har 7% högre värde än innan, vilket bidrar med ca 1½ procentenhet till den totala ökningen

i BNP-nivån och investeringarnas andel av BNP har stigit till litet över 20%. Definitionen av investeringar har

utvidgats genom att kategorier tagits med som tidigare inte klassats som fast kapitalbildning. Sålunda har viss

förbrukning av insatsvaror omklassificerats till investeringar. Omklassificeringar av detta slag höjer automatiskt

BNP. Bland annat märks att fast kapitalbildning nu inkluderar utgifter för immateriella tillgångar som datorprogram

som inköpts eller framställts för egen räkning och utgifter för mineralprospektering. Militär utrustning, såsom

flygplatser och sjukhus, vilka även kan få civil användning, behandlas också som kapitalbildning medan de tidigare

bokfördes under offentlig konsumtion.

Enligt de nya ENS 95-data är nu den privata konsumtionens nästan 7% lägre medan den offentliga konsumtionen

är 32% högre än förut. Sammantaget har den slutliga konsumtionen ökat med 1%, vilkat förklarar litet mer än ½

procentenhet av den totala ökningen i BNP-nivån. Detta skifte från privat till offentlig konsumtion förklaras till stor

Skillnader i och bidrag till tillväxten i BNP
(Årligt bidrag till BNP i procentenheter; tillväxttakter enligt ENS 95 minus enligt ENS 79)

Källor: Eurostat och ECB beräkningar
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del av att den privata konsumtionen nu uteslutande består av utgifter som hushållen finansierar direkt, medan

varor och tjänster som förbrukas av hushållen men tillhandahålls av det offentliga som sociala transfereringar in

natura bokförs som offentlig konsumtion.

Jämfört med ENS 79-data är exporten och importen 2½ respektive 4% högre och nettoeffekten härav på den totala

BNP-nivån blir en liten minskning. De högre värdena för utrikeshandeln beror främst på att gränsöverskridande

flöden nu genomgående bokförs på bruttobasis. Medan detta begrepp fortsatt håller enkel transithandel utanför

behandlas nu varor som skickas utomlands enbart för bearbetning och reparation som export och import.

Slutligen tenderar lagerförändringarna att i genomsnitt vara lägre än under ENS 79, men detta är inte ett fenomen

som gäller för alla år. Eftersom denna komponent i viss mån också återspeglar statistiska osäkerheter och avvikel-

ser beror de senaste årens revideringar sannolikt främst på att ytterligare och bättre statistikkällor införlivats.

Något lägre tillväxt i reala BNP under senare år

Den främsta effekten av revideringarna av totala BNP till fasta priser är att den årliga tillväxten under den

studerade periodens andra hälft sänkts något medan den höjts marginellt för den första hälften, utan att nämnvärt

ändra den övergripande bilden av konjunkturcykeln under 1990-talet. Jämförs ENS 95-data med de tidigare

publicerade siffrorna framkommer att skillnaden i euroområdets tillväxt i reala BNP under den studerade perioden

inte överstiger 0,3 procentenhet, även om vissa medlemsländer visar större skillnader. Litet större skillnader på

upp till 0,5 procentenhet kan iakttas för enskilda komponenters bidrag till den totala BNP-tillväxten (se diagram-

met nedan). Medan ökningen i den offentliga konsumtionen allmänt är högre och ökningen för den privata

konsumtionen är lägre än enligt motsvarande resultat av ENS 79, är förändringens riktning mindre konsekvent för

övriga komponenter.

Tillväxten i reala BNP samt bidrag till tillväxt (ENS 95 minus ENS 79)
(Procentuell förändring från föregående period; kvartalsdata; säsongrensade data)

Källa: Eurostat och ECB beräkningar
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Skillnaderna i tillväxtakten för totala BNP är särskilt markanta för 1993 och 1996. På basis av ENS 95-data

framstår nu avmattningen 1993 som litet mindre allvarlig medan tillväxtens fall 1996 har blivit mera framträdande.

Detta återspeglas i markanta skillnader när det gäller bidragen från den inhemska efterfrågan, nettoexporten och

lagerförändringarna till den reala BNP-tillväxten, vilka emellertid delvis rör sig i motsatta riktningar (se tabellen

nedan). För både 1993 och 1996 förklaras det ganska dåliga tillväxtresultatet nu i större utsträckning av lägre

bidrag från nettoexporten. För 1993 har detta mer än uppvägts av upprevideringar av den inhemska efterfrågans

bidrag (exlusive lagerförändringar) och lagerförändringar. För 1996 däremot är den inhemska efterfrågans bidrag

lägre under ENS 95, samtidigt som lagerförändringarna verkar ha bromsat tillväxten mindre. Sammantaget gäller

för den studerade perioden att de nya ENS 95-data ger en starkare roll åt den inhemska efterfrågan och en något

mindre roll åt nettoexporten som förklaring av BNP-tillväxten.

Vissa förändringar i reala BNP-tilväxtens kvartalsmönster

En betydande förbättring med ENS 95 i analytiskt avseende har samband med att de kvartalsvisa BNP-uppskattninga-

rna för euroområdet kan utnyttja en bredare uppsättning med motsvarande nationella data. Liksom ifråga om

årstalen kan vissa skillnader jämfört med ENS 79-data uppkomma, t.ex. på grund av revideringar i förbindelse

med förbättringar av statstikkällorna. En viktig orsak till skillnader ligger i de justeringsförfaranden som utförs på

rådata. Uppskattningarna för euroområdets nationalräkenskaper sammanställs från nationella data som korrigeras

för säsongsvängningar och , i vissa fall, för kalendereffekter. I samband med övergången till ENS 95 har vissa

medlemsländer ändrat sina metoder för att säsongkorrigera data och några har infört en justering för antalet

arbetsdagar i ett specifikt kvartal. Sammantaget kan detta ge upphov till ett annorlunda kvartalsmönster. Eftersom

de nya ENS 95-serierna i allmänhet är mycket kortare än de tidigare statistikserierna kan detta få en effekt på de

uppskattade säsongfaktorerna och därmed på kvartalsmönstret.

Sammanfattningsvis gäller att medan märkbara skillnader finns i den kvartalsvisa BNP-tillväxten se diagrammet

nedan) ger de inte upphov till någon annorlunda bedömning av vändpunkterna i konjunkturförloppet. Detta

stämmer inte enbart för den allra senaste utvecklingen utan även för avmattningen 1993, för vilken starten på

nedgången forsätter att anges till andra kvartalet 1992 och dess botten till början av 1993.

Jämförelse i reala BNP tillväxten och bidrag till tillväxten
(Årliga procentuella bidrag, om inget annat anges)

Källor: Eurostat och ECB beräkningar
1)  Årlig procentuell förändring

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Real bruttonationalprodukt1)

      ENS 95 1,5 -0,8 2,4 2,2 1,3 2,3 2,8
      ENS 79 1,4 -1,1 2,6 2,1 1,7 2,5 2,9

Inhemsk efterfrågan (exkl lagerförändringar)
      ENS 95 2,0 -1,5 1,5 1,7 1,3 1,4 2,7
      ENS 79 1,6 -2,0 1,5 1,8 1,6 1,4 2,8

Lagerförändringar
      ENS 95 -0,4 -0,5 0,6 0,3 -0,4 0,4 0,6
      ENS 79 -0,2 -0,8 1,0 0,2 -0,5 0,6 0,7

Export, netto
      ENS 95 0,0 1,2 0,3 0,2 0,4 0,6 -0,5

      ENS 79 0,1 1,7 0,1 0,1 0,6 0,5 -0,5
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Tabell 6

Arbetslösheten i euroområdet
(Procent av arbetskraften; säsongjusterat)

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.

Reala BNP-tillväxten i euroområdet enligt ENS 95

och ENS 79 uppgifter
(Procentuell förändring jämfört med föregående period, kvartalsdata; säsongjusterat)

Källa: Eurostat

Arbetslösheten förblev oförändrad
i maj

På grund av att ändringar i den ekonomiska
aktiviteten påverkar arbetsmarknaden med viss
eftersläpning kan förbättringen i euroområdets
tillväxtsresultat sedan årsskiftet ännu inte väntas
få något inflytande på förhållandena på
arbetsmarknaden. Tvärtom börjar effekterna av
avsaktningen i den ekonomiska aktitviteten i slutet
av 1998 först nu slå igenom på den allra senaste
utvecklingen på arbetsmarknaden.

I maj 1999 låg arbetslösheten för euroområdet
enligt den standardiserade definitionen på 10,3%,
dvs på samma nivå som de två föregående
månaderna sedan siffrorna för mars och april
reviderats ned från 10,5 respektive 10,4%.
Revideringarna visar lägre arbetslöshet men de

har inte ändrat den tidigare bilden att arbetslös-
heten stått stilla den sista tiden. Denna avsaknad
av ytterligare nedgång i arbetslösheten de senaste
månaderna kan bero på att den försvagning i BNP-
tillväxten som observerades vid årsskiftet började
påverka sysselsättningen andra kvartalet 1999.
På basis av nationella data förväntas arbetslös-
heten i juni enligt den standardiserade
definitionen ha legat i stort sett oförändrad eller
något under majnivån.

När det gäller arbetslöshetens ålderssamman-
sättning noteras viss förbättring för ungdomar. I
maj fortsatte ungdomsarbetslösheten att följa en
nedåtriktad trend, fastän den låg kvar på över
19%. Arbetslösheten för dem som är äldre än 25
år har emellertid förblivit oförändrad sedan
början av året (9%). Nationella data bekräftar
detta mönster som iakttagits för området i dess

ENS 95      ENS 79
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 Diagram 9

Arbetslösheten i euroområdet
(Månadsdata; säsongjusterat)

Källa: Eurostat.

Tabell 7

 

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.

helhet. Dessa data visar också att spridningen
mellan länderna ifråga om arbetslösheten krympt
något de senaste månaderna. Detta hänger
samman med att några av länderna med den
högsta arbetslösheten visat bättre resultat, medan
arbetslösheten förblivit stabil i länderna med lägst
arbetslöshet.

Att döma av reviderade siffror för fjärde kvartalet
inträffade ingen avmattning i sysselsättningens
tillväxt mot slutet av 1998, såsom tidigare
beräknats. Sysselsättningens ökning från
föregående kvartal låg enligt revideringen på 0,4
i stället för 0,2%, vilket innebär att ökningstakten
var i stort sett oförändrad. Revideringen visar
också att den totala sysselsättningen fjärde
kvartalet 1998 låg 1,6% högre än samma kvartal
1997.

Preliminära uppskattningar för första kvartalet
1999 tyder på den totala sysselsättningen i hela
euroområdet endast ökade litet mindre än fjärde
kvartalet 1998. Tillväxtmönstret fortsätter att
variera mellan sektorerna. Aktuella data visar att
sysselsättningen i tillverkningsindustrin fortsatte
krympa litet under första kvartalet 1999 (-0,1%
jämfört med föregående kvartal), vilket innebär
att ekonomin i övrigt i stort sett upprätthållit
takten i sin sysselsättningsökning.

Sammanfattningsvis: Om den ekonomiska
försvagningen kring årsskiftet började påverka
sysselsättningens tillväxt under andra kvartalet
torde arbetslösheten inte falla ytterligare.
Sysselsättningens motståndskraft gentemot den
tillfälliga avsaktningen i den ekonomiska aktiviteten
kring årsskiftet tycks emellertid ha varit klart större
än väntat.
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 Diagram 10

Växelkursutveckling
(Dagliga uppgifter)

Källa: ECB.

4 Växelkurser och betalningsbalans

Euron stärktes i juli och början av
augusti

Valutamarknaderna bevittnade i juli och början
av augusti en förstärkning av euron, i synnerhet
gentemot den amerikanska dollarn men även mot
det brittiska pundet och ett antal andra europeiska
valutor.  Den japanska yenen fortsatte att stärkas
mot dollarn, låt vara i långsammare takt än under
föregående månader, men dess uppgång stannade
inom ett snävt intervall mot euron. Valutorna i de
framväxande marknadsekonomierna i
Latinamerika och Asien förblev i stort sett stabila
mot den amerikanska dollarn.

Euron stärktes i juli med 4,2% mot den
amerikanska dollarn till 1,07 dollar vid månadens
slut (se diagram 10). Denna kurs motsvarar de
nivåer som senast noterades i början av maj.
Liksom under föregående månader förklaras
utvecklingen av eurons växelkurs gentemot
dollarn i hög grad av förändringar i de
underliggande konjunkturutsikterna för Förenta
staterna och euroområdet. Under andra hälften
av juli gick dessa förändringar i motsatt riktning
jämfört med tidigare månader. Sålunda pekar vissa
färska data mot en försvagning av Förenta
staternas ekonomi och på en återhämtning av
den ekonomiska tillväxten i euroområdet. I
synnerhet märks att skattningarna av BNP-
tillväxten i Förenta staterna andra kvartalet 1999
visade en avsaktning till 2,3% i årstakt från 4,3%
första kvartalet. Den 5 augusti, som var
stoppdatum för statistiken i detta nummer av
ECB:s månadsrapport, noterades euron i 1,08
dollar.

Mot japanska yen fluktuerade euron under juli
inom ett snävt intervall kring en genomsnittlig
nivå på 124 yen, efter att ha försvagats under
föregående månader i linje med andra större
valutor. Instabiliteten i kursrelationen euro/yen
har minskat betydligt under de två senaste
månaderna, vilket möjligen speglar att
marknaderna förväntar sig att konjunktur-
nedgången i Japan kan ha nått vändpunkten.
Särskilt märks att de japanska hushållens
förväntningar stärkts samt att aktiviteten
återhämtat sig i vissa inhemska sektorer liksom

importen. Den 5 augusti noterades euron till 123
yen, dvs nästan samma nivå som i början av juli.

Sedan mitten av juli har euron apprecierat något
gentemot det brittiska pundet. Liksom i
förhållandet till dollarn berodde förstärkningen
av euron främst på mera positiva ekonomiska
utsikter för euroområdet och den stöddes också
av krympande ränteskillnader. I slutet av juli
vidgades emellertid ränteskillnaden igen till
förmån för Storbritannien. Detta hade samband
med nya data som pekade på en förbättring för
den brittiska tillverkningsindustrin samtidigt som
den inhemska efterfrågan fortsatte att vara stark.
Den 5 augusti noterades euron till 0,67 pund,
dvs. 2,6% högre än i början av juli. Anmärknings-
värt är att pundet till följd härav apprecierade
mot den amerikanska dollarn, och därmed
avlägsnade sig något från den tidigare nära
kopplingen till denna.
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 Diagram 11

Växelkursutveckling inom ERM II
(Dagliga uppgifter)

 Diagram 12

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

Effektiv växelkurs för euroområdet1)

(Månadsgenomsnitt; index 1990=100)

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 – juli 1999).

Vad ERM II-valutorna beträffar förändrades både
den danska kronan och den grekiska drakman
mycket litet i juli, liksom under tidigare månader
(se diagram 11). Medan den danska kronan höll
sig mycket nära centralkursen fortsatte den
grekiska drakman att handlas ca 9% däröver.
Sistnämnda avvikelse beror främst på att de korta
räntorna är förhållandevis höga i Grekland, under
inflytande av den ganska strama penningpolitiken.

Sammantaget stärktes eurons nominella effektiva
växelkurs med ca 2% under andra hälften av juli,
enligt Bank for International Settlements (BIS)
handelsvägda växelkursindex. I genomsnitt blev
därmed nivån oförändrad från juni till juli (se
diagram 12). I början av augusti låg euron i
nominella effektiva termer ca 2% över sin nivå
från början av juni och 7% under nivån då euron
lanserades. Merparten av den effektiva
indexförstärkningen i juli och början av augusti

berodde på att euron apprecierade gentemot den
amerikanska dollarn.

Bytesbalansen i överskott för
perioden januari till maj

De första fem månaderna 1999 uppgick det
kumulativa överskottet på bytesbalansen till 18,5
miljarder euro, vilket var ca 0,9 miljarder euro
mindre än för samma period i fjol (se tabell 8). I
år har överskottet på varor och tjänster minskat
betydligt, men detta har till stor del uppvägts av
att saldot förbättrats för faktorinkomsterna och
de löpande transfereringarna. Sammanlagt
försämrades överskottet på varor och tjänster de
första fem månaderna 1999 med ca 11,3
miljarder euro i förhållande till samma period i
fjol. Detta var ett resultat av att exporten minskade
med ca 32,7 miljarder euro och importen med
21,4 miljarder euro. Överskottet i varuhandeln
från januari till maj minskade till 34,1 miljarder
euro, från 43,5 miljarder euro motsvarande
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Tabell 8

Euroområdets betalningsbalans1)

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

Källa: ECB.
1) Totalbeloppet kan avvika från summan av delarna på grund av avrundning.

period 1998 samtidigt som underskottet i
tjänstehandeln samma period steg från 1,6 till
3,5 miljarder euro. De tre senaste månaderna av
den studerade perioden sjönk exportvärdet
mycket snabbare än importvärdet, jämfört med
förra året. Från januari till maj 1999 gick
underskottet på faktorinkomsterna ned med 1
miljard euro, jämfört med 4,9 miljarder euro i
fjol. Samtidigt föll underskottet på de löpande
transfereringarna med ca 6,4 miljarder euro i
förhållande till samma period ett år tidigare.

Euroområdets bytesbalansöverskott  var i maj
1999 2,5 miljarder euro, jämfört med 6,4 miljarder
euro samma månad 1998. Nedgången i maj
berodde främst på att överskottet på varor och
tjänster sjönk vilket delvis uppvägdes en liten
minskning i underskotten på faktorinkomsterna
och de löpande transfereringarna. I maj 1999
uppgick överskottet på euroområdets varuhandel
till 6,5 miljarder euro, en minskning från de 10,8
miljarderna euro som noterades i maj förra året.
Maj var den första månad då importen visade en
ökning jämfört med 1998.
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Tjänstebalansens saldo var 0,1 miljard euro i maj,
medan både faktorinkomsterna och de löpande
transfereringarna visade underskott som uppgick
till 1,3 respektive 2,7 miljarder euro. Det lilla
överskottet på tjänstehandeln sjönk marginellt i
maj, ca 0,7 miljard euro, i förhållande till samma
månad i fjol, medan underskottet på
faktorinkomsterna och de löpande trans-
fereringarna sammantagna minskade med 1,1
miljarder euro. Det bör emellertid noteras att den
observerade försämringen i tjänstebalansen kan
vara en  överskattning eftersom ett medlemsland
har ändrat beräkningsmetoden avseende tjänster
för 1999 men ännu inte för 1998.

I maj 1999 visade kapitalbalansen ett överskott
på 0,9 miljard euro jämfört med 0,5 miljard ett
år tidigare. Samtidigt var det upplupna
överskottet på kapitalbalansen om 3,9 miljarder
euro de första fem månaderna i år 1,9 miljard
euro lägre än under motsvarande period 1998.

Nettoutflöden för direkta och
portföljinvesteringar de första
fem månaderna

Under de första fem månaderna 1999 skedde
utflöden på den finansiella balansen till ett
nettobelopp av 11.7 miljarder euro. I maj var
nettoutflödet 7,4 miljarder euro, främst på grund
av att de direkta investeringarna och portfölj-
investeringarna utanför området ökade netto.
Nettoinflödet i april hade däremot framför allt
samband att MFI-sektorns behållningar av
kortfristiga externa tillgångar minskade mer än
utflödena i förbindelse med direkta investeringar

De direkta investeringarna visade ett nettoutflöde
på 40,7 miljarder euro de första fem månaderna
i år. I maj 1999 var nettoutflödet 17,0 miljarder
euro, efter att ha uppgått till 13,8 miljarder euro

i april och 2,6 miljarder euro i mars. Netto-
utflödena accelerade starkt i april och maj, jämfört
med första kvartalet 1999, och nådde en ny topp
för 1999 i maj.

Även portföljinvesteringarna visade ett
nettoutflöde årets första fem månader, med 67,1
miljard euro. I maj uppgick nettoutflödet till 27,6
miljarder euro, jämfört med ett nettoinflöde i
storleksordningen 2,4 miljarder euro i april och
ett nettoutflöde på 33,2 miljarder euro i mars.
Nettoutflödet i maj uppkom främst genom att
hemmahörande i euroområdet köpte aktier och
obligationer som utgivits av hemmahörande
utanför området och genom att hemmahörande
där sålde tillbaka obligationer och kortare papper
till stora belopp. Samtidigt ökade, om än i mindre
omfattning, inflödet i samband med att
hemmahörande utanför euroområdet köpte
penningmarknadsinstrument som utgivits där. De
utländska investerarna kan sålunda ha viktat om
från euroområdets obligationer till andra
räntebärande tillgångar sedan de förutsett de
senaste rörelserna i obligationsräntorna.
Nettoinflödet av portföljinvesteringarna i april
uppkom däremot genom nettoamorteringar och
genom att hemmahörande i euroområdet  netto
sålde tillbaka penningmarknadsinstrument som
utgivits av hemmahörande utanför området.

Övriga placeringar visade ett nettoinflöde på 88,8
miljarder euro de första fem månaderna 1999. I
maj uppgick inflödet till 36,6 miljarder euro, vilket
främst återspeglade en uppgång i MFI-sektorns
kortfristiga externa skulder. Transaktionerna i
finansiella derivat resulterade i ett nettoutflöde
på 2,1 miljarder euro de första fem månaderna
1999 och i maj nådde utflödet 3,2 miljarder euro.
Slutligen minskade reservtillgångarna med 9,3
miljarder euro de första fem månaderna i år,  varav
3,9 miljarder euro i maj.



Eurons internationella roll

Införandet av euron den 1 januari 1999 var en stor händelse med betydande effekter inte bara inom
utan även utanför euroområdet. Euron är den näst mest använda valutan på internationell nivå, vilket
både är ett arv från de tidigare nationella valutorna som ersattes av euron och en följd av euroområdets
ekonomiska betydelse i världsekonomin. Eurons utveckling som en internationell valuta kommer
huvudsakligen att vara en marknadsstyrd process. Inte minst privata aktörers användning av euron som
en investerings- och finansieringsvaluta, och även som betalningsvaluta och betalningsförmedlande valuta,
kommer att spela en viktig roll. De privata aktörernas beslut kommer i hög grad att påverkas av graden
av integration, likviditet och diversifiering på eurons finansmarknader och av de gränsöverskridande
förbindelserna inom euroområdet. Eurons internationella roll kommer också att påverkas av de ekonomiska
förhållandena i euroområdet, vilket understryker vikten av att alla länders ekonomiska politik bidrar till
en stark och stabil valuta. Inriktningen på prisstabilitet för Eurosystemets penningpolitik kommer att
fortsätta att vara en avgörande faktor för placerarnas förtroende för euron. Omvänt är Eurosystemet
medvetet om de eventuella konsekvenserna av eurons internationalisering för dess penningpolitik, vilka
emeller tid inte kommer att inverka på dess förmåga att upprätthålla prisstabilitet. Eftersom
internationaliseringen av euron i sig inte är ett politiskt mål kommer Eurosystemet varken att främja
eller hindra den.

Denna artikel ger en begreppsmässig struktur som kan användas vid en granskning av eurons
internationella roll. På grund av bl.a. bristfälliga uppgifter och svårigheten att på detta tidiga stadium
göra en ordentlig utvärdering utgör denna artikel ingen slutgiltig bedömning av eurons internationella
roll.

1 Inledning

Vid en analys av de ekonomiska faktorer som
kan komma att påverka eurons internationella
roll kan två övergripande kategorier identifie-
ras: storleksfaktorer (t.ex. mängden gränsöver-
skridande transaktioner mellan euroområdet
och den övriga världen och storleken på dess
inhemska finansmarknader) och riskfaktorer (t.ex.
inflationsrisk). Storleksfaktorerna brukar å ena
sidan i allmänhet leda till en ”centralisering” till
en eller ett par internationella nyckelvalutor. Ju
större valutamarknaden är i en viss valuta, de-
sto lägre kommer t.ex. transaktionskostnaderna
att vara på denna marknad. Detta uppmuntrar
ännu fler aktörer att använda valutan, vilket
därmed sänker transaktionskostnaderna ytterli-
gare och skapar en centraliseringstrend.
Riskfaktorerna brukar å andra sidan leda till en
spridning mellan de internationella valutorna
eller, med andra ord, till en ”decentralisering”.
En placerare vars hela innehav är uttryckt i en
viss utländsk valuta kommer t.ex. antingen att
vara utsatt för kursrisker eller tvingas gardera
sig mot sådana kursrisker. Detta kan uppmuntra
placeraren att sprida sitt innehav mellan flera
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Euron är den näst mest använda valutan på in-
ternationell nivå, efter den amerikanska dollarn
och före den japanska yenen. Detta är dels ett
arv från de tidigare nationella valutorna som
ersattes av euron, men också en följd av
euroområdets ekonomiska betydelse i världseko-
nomin. Jämfört med Förenta staterna är
euroområdet mindre mätt i BNP, svarar för en
större andel av världens export och har utveck-
lat en större banksektor och därmed mindre
marknader för aktier och skuldförbindelser (se
tabell 1).

Eurons nuvarande och framtida användning som
en internationell valuta kan granskas med ut-
gångspunkt i de olika ändamål för vilka hemma-
hörande utanför euroområdet godtar och an-
vänder euron. Tabell 2 sammanfattar en interna-
tionell valutas funktioner, uppdelat i de tre klas-
siska funktionerna för pengar samt användarens
ställning (privat eller offentlig). Denna klassifice-
ring används här för att göra det lättare att be-
skriva eurons relativa betydelse för varje enskilt
ändamål.
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olika valutor. Strävan efter en balans mellan
storleks- och riskfaktorerna gör att det så små-
ningom normalt uppstår en ”hierarki” bland
valutorna, där några få valutor används för fler-
talet internationella transaktioner och de övriga
valutorna spelar en begränsad eller endast re-
gional roll. En mer ingående diskussion av
storleks- och riskfaktorerna i förhållande till
eurons olika funktioner följer nedan.

I denna artikel uppmärksammas fyra komplette-
rande aspekter av eurons internationella roll. I

Tabell 1

Tabell 2

avsnitt 2 redovisas tillgänglig information om
eurons användning idag av hemmanhörande
utanför euroområdet. I avsnitt 3 undersöks de
faktorer som förmodligen kommer att ha störst
inflytande i framtiden på eurons användning ut-
anför euroområdet. I avsnitt 4 behandlas de po-
tentiella konsekvenserna av eurons internatio-
nalisering för Eurosystemets penningpolitik. I
avsnitt 5 diskuteras möjliga fördelar och kostna-
der för hemmahörande i euroområdet till följd
av den internationella användningen av euron.
Avsnitt 6 innehåller avslutande kommentarer.

Internationella valutors funktioner

Nyckeldata om euroområdet, Förenta staterna och Japan (1998)



ECB Månadsrapport •  Augusti 1999 33

2 Den nuvarande användningen av euron av hemmahörande
utanför euroområdet

När det gäller marknaden för internationella
skuldförbindelser (penningmarknads-instrument,
obligationer och skuldsedlar) finns det dels ett
brett betraktelsesätt som tar hänsyn till hemvist
och nationalitet för både emittenter och
målgruppen av placerare (se tabell A1, A2 och
A3 i slutet av denna artikel, och diagram 1 och
2), dels ett snävt betraktelsesätt som bara tar
hänsyn till emittentens hemvist och nationalitet
(se tabell B1, B2 och B3 i slutet av denna artikel,
och diagram 1 och 2). Den snäva ansatsen
omfattar skuldförbindelser som är uttryckta i en
annan valuta än låntagarens egen medan  den
breda definitionen omfattar även emissioner i
inhemsk valuta av hemmahörande i ett visst
geografiskt område som riktas till hemmahörande
utanför detta område. Det breda betraktelsesättet
ger information om både valutans investerings-
och finansieringsfunktion, medan det snäva
betraktelsesättet bara belyser valutans
finansieringsfunktion.

Den privata användningen av euron
som investerings- och finansierings–
valuta

Man kan med hjälp av tillgänglig statistik bara
göra en mycket preliminär bedömning av den
privata användningen av euron som en
investerings- och finansieringsvaluta, eftersom
uppgifterna är ofullständiga och kan ha förvrängts
av engångshändelser och av det systemskifte som
ägde rum i samband med införandet av euron.
Särskilt skapandet  av en ”inre” finansmarknad i
euroområdet gör att det är svårt att identifiera
den verkligt internationella komponenten på
eurons finansmarknader, vilket leder till problem
med mätning och jämförelser av uppgifter. Även
utifrån försiktiga mätkriterier verkar emellertid
tillgänglig information bekräfta att euron redan
spelar en betydande roll som investerings- och
finansieringsvaluta på de internationella finans-
marknaderna.

Diagram 1

Nettoemissioner av internationella skuldförbindelser per valuta
(Vänster skala visar data för de två första kvartalen 1998, höger skala visar data för de två första kvartalen 19991))

Källor: BIS och ECB beräkningar.
1) Data för andra kvartalet 1999 är preliminära.
2) Se definition i tabell A3, fotnot 1.
3) Se definition i tabell B3, fotnot 1.
4) Tidigare valutor för euroområdet och Ecu tom 31 december 1998. Euro från 1 januari 1999.
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Under de första två kvartalen 1999 svarade euron
för en större andel av nya internationella skuld-
emissioner än den sammanlagda andelen för de
tidigare nationella valutorna i euroområdet och
ecun före övergången (se tabell A2 och B2). Under
samma period uppgick de internationella netto-
emissionerna (dvs. genomförda nyemissioner
minus inlösen) av penningmarknadsinstrument,
obligationer och skuldsedlar uttryckta i euro till
100 miljarder euro (snäv definition), jämfört med
87,1 miljarder euro för den amerikanska dol-
larn. Beträffande den japanska yenen var de
inlösta beloppen större än nyemissionerna.  Detta
kan jämföras med de första två kvartalen 1998,
då nettoemissioner denominerade i de tidigare
nationella valutorna i euroområdet och i ecu
uppgick till 61 miljarder euro (snäv definition),
jämfört med 142,5 miljarder euro för den ame-
rikanska dollarn (se tabell B3 och diagram 1).
Utvecklingen under det första kvartalet 1999
beror delvis på engångshändelser, som att infö-
randet av euron ledde till att vissa emissioner
sköts upp från slutet av 1998 till början av 1999,
och på flera emittenters strategi att skapa likvida
benchmarklån på marknaden för värdepapper
uttryckta i euro. Tillgänglig information visar
emellertid att emissionerna av skuldförbindelser
i euro under det andra kvartalet 1999 fortsatte i

ungefär samma takt som under det första kvar-
talet. Det kan därför finnas andra faktorer som
har haft betydelse för denna utveckling. På utbuds-
sidan har länder som Brasilien, Argentina, Sydaf-
rika, Canada och Fil ippinerna lanserat
euroemissioner till betydande belopp för att
ändra valutasammansättningen i sina
utlandsskulder till förmån för euron. Om man
även tar hänsyn till emissioner av hemmahörande
i euroområdet som riktas till hemmahörande
utanför detta område (tabell A2 och A3), kan
dessutom sammanslagningar och förvärv inom
euroområdet – inom såväl finans- som bolags-
sektorn – i allt högre grad ha finansierats med
hjälp av marknaden för internationella skuld-
förbindelser uttryckta i euro. På efterfrågesidan
var den ökade likviditeten till följd av större
emissionsvolymer av betydelse.

Till skillnad från de flöden som diskuteras ovan
brukar förändringar av mängden utestående in-
ternationella skuldförbindelser ske mer långsamt.
Med utgångspunkt i den breda definitionen av
internationella skuldförbindelser uppgick eurons
andel av den utestående internationella skulden
i slutet av juni 1999 till 27%, dvs. bara 2
procentenheter mer än andelen för euroområdets
tidigare nationella valutor i slutet av 1997. Detta

Diagram 2

 
 

Internationella skuldförbindelsers valutasammansättning
(30 juni 1999)

Källa: BIS.
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kombinerades med en minskad andel för den
japanska yenen och schweizerfrancen (se tabell
A1 och diagram 2). Med utgångspunkt i den
snäva definitionen är eurons andel 20% (se ta-
bell B1 och diagram 2). Detta är något lägre än
det sammanlagda beloppet för de tidigare natio-
nella valutorna, vilket beror på att eurons till-
växt under det första halvåret 1999 bara upp-
väger en del av den beräkningsjustering som är
en följd av att euroområdets interna transaktio-
ner inte längre är ”internationella” utan ”inhem-
ska” transaktioner.

Diagram 3

När det gäller aktiemarknaderna hämmar
fortfarande segmenteringen av de organiserade
aktiebörserna i euroområdet både deras likviditet
och tillgänglighet för hemmahörande utanför
euroområdet. Två händelser har emellertid redan
minskat denna segmentering. Den första har ägt
rum under de senaste åren och är en följd av
EU:s lagstiftning, som har tvingat EU:s aktiebörser
att anpassa sin rättsliga och tekniska
infrastrukturer för att tillåta “fjärråtkomst”, dvs.
möjligheten för placerare och finansiella
intermediärer i andra områden att obehindrat
göra placeringar på hela EU:s kapitalmarknad.

Marknadskapitaliseringens fördelning i slutet av april 1999

Källa: Fédération Internationale des Bourses de Valeurs (FIBV).

Tabell 3

Marknadskapitaliseringen på utvalda aktiemarknader
(Uppgifter vid periodens slut, EUR miljarder )

Källa: Fédération Internationale des Bourses de Valeurs (FIBV)
1) Omfattar NYSE, Nasdaq och Chicago stock exchange.
2) Omfattar Montreal, Toronto och Vancouver stock exchanges.
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Den andra trenden har uppstått mer nyligen, i
och med ingåendet av allianser och partnerskap
mellan europeiska aktiebörser. För närvarande
ligger storleken på euroområdets aktiebörser
uttryckt i kapitalisering på andra plats efter Förenta
staternas aktiebörs, som är större än alla andra
större industriländers aktiebörser tillsammans (se
tabell 3 och diagram 3).

När det gäller banksektorn har de uppgifter som
finns tillgängliga för närvarande tagits fram av ECB
och avser euroområdets monetära finansinstitut
(MFI) undantaget Eurosystemet (se även
februariutgåvan av ECB:s månadsrapport, sid. 31
och artikeln i denna utgåva om de monetära
finansinstitutens balansräkning i början av 1999).
De senaste uppgifterna visar att i slutet av mars
1999 var mer än 40% av in- och utlåningen till
hemmahörande utanför euroområdet uttryckt i
euro, medan den amerikanska dollarns andel var
nästan lika hög (se tabell 4).

Den privata användningen av euron
som betalningsvaluta och
betalningsförmedlande valuta

Eurons funktion som ett internationellt bytesmedel
inom den privata sektorn kan delas in i dess
funktion som betalningsvaluta inom den

internationella handeln med varor och tjänster
och dess funktion som betalningsförmedlande valuta
på valutamarknaderna. Det senare är en viktig
funktion, delvis på grund av valutamarknadernas
enorma storlek. Dessa marknader spelar en
central roll eftersom åtminstone den ena parten
i en internationell transaktion normalt måste
utnyttja dem, vilket därmed påverkar transaktions-
och kurssäkringskostnaderna i samband med
såväl handelstransaktioner som finansiella
transaktioner.

Eurons roll som betalningsvaluta och betalnings-
förmedlande valuta kan inte härledas från den
internationella användningen av euroområdets
tidigare nationella valutor, eftersom euroområdets
interna transaktioner nu är ”inhemska”
transaktioner. Även om det vid denna tidpunkt
inte finns några uppgifter tillgängliga är det
sannolikt att värdet av den del av världsexporten
som uttrycks i euro inte skiljer sig nämnvärt från
euroområdets andel av världsexporten. Värdet av
den del av världsexporten som utnyttjas i
amerikanska dollar är däremot nästan fyra gånger
högre än värdet för den amerikanska exporten.
Detta beror främst på de kombinerade och
förstärkande effekterna av nätverksexternaliteter
och skalekonomiska fördelar av användning av
en dominerande internationell valuta.

Tabell 4

MFI i euroområdet1) undantaget Eurosystemet: in- och utlåning samt

värdepappersinnehav i euro gentemot hemmahörande utanför euroområdet
(Uppgifter vid periodens slut)

Källa: Europeiska centralbanken
1) ”Monetära finansinstitut” enligt definitionen i artikel 2 i förordning EG/2819/98, hemmahörande

i ”de deltagande medlemsstaternas” territorium enligt definitionen i artikel 1 i förordning EG/2533/98.
2) Uppgifter är preliminära och inte kompletta för alla euroländer.

1998 1999

jun 2) sep 2) dec mar

1. Inlåning i euro placerad
av hemmahörande utanför euroområdet

- miljarder euro 630,3 628,6 624,3 653,8
- procentuell andel av alla valutor 42,3 39,7 41,1 40,4

2. Utlåning i euro till hemmah.rande
 utanför euroområdet

- miljarder euro 564,9 575,2 529,2 534,6
- procentuell andel av alla valutor 42,5 41,6 41,7 41,8

3. Innehav av värdepapper i euro utgivna
av hemmahöradne utanför euroområdet

- miljarder euro 69,0 59,7 61,7 67,8
- procentuell andel av alla valutor 25,3 22,6 24,1 24,0
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Den privata användningen av euron
som prissättnings- och
noteringsvaluta

Eurons tredje funktion inom den privata sektorn
är den som prissättnings- och noteringsvaluta, dvs.
en valuta som används för att uttrycka priset på
varor och tjänster (tillgångar) i en viss transaktion,
men som inte är densamma som säljarens
(emittentens) valuta.

Den utbredda användningen av den amerikanska
dollarn som räkneenhet beror mindre på storleks-
faktorn än på att det är bekvämt att använda en
standard vid prissättning. Den amerikanska
dollarn dominerar särskilt på homogena,
centraliserade och effektiva marknader som
råvarubörserna, där det är en fördel för handlarna
att kunna göra direkta jämförelser mellan priser
uttryckta i en enda valuta.

Den offentliga användningen av
euron som reserv-, interventions-
och bindningsvaluta

Euron kan användas som reserv-, interventions-
och bindningsvaluta av den offentliga sektorn. I
de flesta fall är dessa användningsområden
inbördes relaterade.

Enligt Internationella valutafonden var i slutet av
1997 57,1% av de officiella valutareserverna i
världen uttryckta i dollar, medan euroområdets
tidigare nationella valutor i svarade för 19,6%
och den japanska yenen för 4,9%. På grund av
att informationen är ofullständig är det emellertid
troligt att dessa siffror underskattar reserv-
valutornas faktiska andel.

I och med införandet av euron sjönk andelen för
euroområdets valutor (dvs. de tidigare nationella
valutorna och ecun fram till den 31 december
1998 och euron från den 1 januari 1999) av
centralbankernas valutareserver på grund av två
tekniska anpassningar. För det första avvecklade
Eurosystemet de officiella ecu som utfärdats till
EU:s centralbanker genom revolverande svappar
mot inbetalningen av 20% av deras bruttoinnehav
i guld och dollarreserver; dessa officiella ecu
omvandlades till guld och amerikanska dollar till
ett sammanlagt belopp på 60,9 miljarder ecu.

För det andra blev fr.o.m. den 1 januari 1999
Eurosystemets reserver i de tidigare nationella
valutorna i euroområdet inhemska tillgångar, vilket
ledde till att Eurosystemets valutareserver
minskade.

Dessa händelser, som hänger samman med de
tekniska konsekvenserna av övergången till euron,
ledde till att eurons andel av de officiella
reserverna krympte. Även om det för närvarande
inte finns någon uppdaterad information
tillgänglig är euron – på grund av arvet från
euroområdets tidigare nationella valutor –
förmodligen fortfarande den näst största
internationella reservvalutan.

Användningen av euron som en interventionsvaluta
hänger huvudsakligen samman med dess funktion
som bindningsvaluta. Dessutom kan även länder
vars valutor inte är knutna till euron använda
den för interventionsändamål för att uppnå mer
informella växelkursmål. Det finns inga kvantitativa
uppgifter tillgängliga om denna funktion eftersom
de flesta centralbanker, med ett fåtal undantag,
inte offentliggör siffror om sina interventions-
transaktioner. Dessutom är den information som
centralbankerna ger via offentliga uttalanden av
kvalitativ karaktär.

När det gäller användningen av euron som en
bindningsvaluta finns det flera olika arrangemang.
Några länder har infört euron som sin egen valuta
medan andra tillämpar växelkurssystem som
innebär användning av euron. Dessa arrangemang
är huvudsakligen en följd av gamla förbindelser
med euroområdets tidigare nationella valutor.

På grundval av artikel 123.4 (tidigare artikel
109.4) i Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen (fördraget) fattade Europeiska rådet
ett beslut om monetära arrangemang i de franska
utomeuropeiska förvaltningsområdena Saint-
Pierre och Miquelon samt Mayotte, enligt vilket
dessa områden skall använda euron som sin valuta
fr.o.m. den 1 januari 1999. Vidare fattade
Europeiska rådet på grundval av artikel 111.3
(tidigare artikel 109.3) i fördraget, och med
beaktande av den förklaring om de monetära
relationerna med Republiken San Marino,
Vatikanstaten och Furstendömet Monaco som är
bifogad fördraget, tre beslut om avtal om
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monetära relationer med dessa tre suveräna
stater. Enligt besluten kommer de berörda
länderna att ha rätt att använda euron som sin
officiella valuta i enlighet med avtal med
gemenskapen. Europeiska kommissionen och
ECB deltar i de pågående förhandlingarna om
dessa avtal. Återigen på grundval av artikel 111.3
(tidigare artikel 109.3) i fördraget fattade
Europeiska rådet dessutom två andra
växelkursbeslut om CFA-francen och den
komoroiska francen samt den kapverdiska
escudon. Enligt dessa beslut kan Frankrike och
Portugal ha kvar de nuvarande respektive
överenskommelserna med 14 afrikanska länder,
Comorerna och Kap Verde. Detta innebär att
euron har ersatt de tidigare nationella valutorna
(den franska francen och den portugisiska
escudon) som bindningsvaluta fr.o.m. den 1
januari 1999 (se tabell C i slutet av detta avsnitt).

Vid sidan om dessa särskilda monetära avtal har
omkring 30 länder utanför euroområdet, som
svarar för en relativt liten andel av världens BNP,
för närvarande växelkurssystem där euron ingår
(se tabell C). Dessa länder kan delas in i fyra
grupper. Den första gruppen består av länder
vars valutor är knutna till euron. Om man undantar
de särskilda monetära avtal som nämns ovan

består denna grupp av fyra länder. Sedan januari
1999 deltar två medlemsstater, Danmark och
Grekland, i den nya växelkursmekanismen (ERM
2), som knyter medlemsstaternas valutor till euron
på bilateral och frivillig bas. Två andra länder
(Cypern och Makedonien) har unilateralt knutit
sin valuta till euron. En andra grupp (Bosnien-
Hercegovina, Bulgarien och Estland) har antagit
sedelfondssystem baserade på euro/tyska mark.
Det formella utbytet av tyska mark mot euro i
dessa växelkurssystem skall enligt planerna äga
rum senast vid införandet av eurosedlar år 2002.
En tredje grupp (i vilken Ungern, Island och Polen
ingår) består av 17 länder som har knutit sin valuta
till en valutakorg i vilken euron eller en av dess
nationella valutaenheter ingår . Denna grupp
inbegriper också i bred bemärkelse länder vars
valutor är knutna till den särskilda dragnings-
rätten (SDR). När euron infördes ersatte den
automatiskt de fasta valutabeloppen i tyska mark
och franska franc i SDR-korgen, som också består
av den amerikanska dollarn, den japanska yenen
och det brittiska pundet. Eurons vikt i SDR-
korgen den 23 juli 1999 motsvarade 27,3%. En
fjärde grupp bestående av sju länder (däribland
Tjeckien, Slovakien och Slovenien) har slutligen
antagit ett system med en styrd flytande valuta,
där euron informellt används som referensvaluta.

3 Faktorer som kan påverka den internationella
användningen av euron i framtiden

I och med starten av etapp tre av EMU har en
strukturförändringsprocess inletts på
euroområdets kapitalmarknader, som för-
modligen kommer att skärpa konkurrensen och
därmed förbättra dessa marknaders effektivitet.
Framstegen i integrationen av de nationella
kapitalmarknaderna i euroområdet kommer
förmodligen sakta men säkert skapa en
kapitalmarknad som kännetecknas av avsevärda
förbättringar i fråga om storlek, bredd, djup och
öppenhet. Dessa strukturförändringar kommer
förmodligen leda till en ytterligare internationali-
sering av euron.
Särskilt storleksfaktorer kan främja den inter-
nationella användningen av euron genom lägre

Faktorer som påverkar den privata
användningen av euron som
investerings- och finansieringsvaluta

Privatplacerarnas beteende är av särskild
betydelse när man analyserar internationali-
seringen av euron. De hanterar finansiella
tillgångar som är långt större än de offentliga
reserverna. Dessutom brukar de anpassa sina
förvaltningsstrategier snabbare än de flesta
offentliga institutioner. Det är därför sannolikt
att växlingar i portföljinnehaven som innebär
användning av euron kommer att vara större
och inträffa snabbare i den privata än i den
offentliga sektorn.
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transaktionskostnader på euroområdets
kapitalmarknader. Ju större och ju mer integrerade
och likvida dessa marknader är, desto lägre
kommer transaktionskostnaderna (t.ex. skillnaden
mellan köp- och säljkurser) att vara. Detta skulle
i sin tur kunna locka till sig placerare och
emittenter och bidra till ökade volymer och en
ytterligare sänkning av transaktionskostnaderna.
Denna positiva kedjereaktion, som baseras på den
kombinerade effekten av nätverksexternaliteter
och skalekonomiska fördelar, är beroende av att
de inhemska finansmarknaderna integreras, dvs.
att det så småningom uppstår en enda icke-
segmenterad europeisk finansmarknad med en
effektiv teknisk infrastruktur.

Euroområdets penningmarknad är i detta av-
seende redan integrerad och likvid, medan undan-
röjandet av segmenteringen går långsammare
inom banksektorn än på värdepappers- och
derivatmarknaderna. När det gäller marknaderna
för statsobligationer beror i vissa fall ränte-
skillnaderna mellan obligationer utgivna av olika
medlemsstater i euroområdet inte bara på
skillnader mellan ländernas kreditriskpremier,
utan också på tekniska faktorer som t.ex.
skillnader mellan nationella marknaders likviditet
och struktur. Undanröjandet av de tekniska
hindren för en fullständig marknadsintegration
förutsätter att vissa skatte-, regel- och handels-
normer harmoniseras. Både den privata och den
offentliga sektorn har redan tagit flera initiativ i
denna riktning. När det gäller den privata
marknaden för skuldförbindelser kommer utveck-
lingen av ett bredare utbud av eurodenominerade
finansiella instrument förmodligen att äga rum
gradvis. Utvecklingen under det första halvåret
1999 visar emellertid att införandet av euron kan
uppmuntra till skapandet av nya produkter. I
synnerhet har nya eurodenominerade penning-
marknadsinstrument lanserats, t.ex. likviditets-
förvaltningsfonder för företag inom bolagssektorn
och nya former av företagscertifikat. När det gäller
aktiemarknaderna kommer det förmodligen att ta
tid innan hemmahörande utanför euroområdet
börjar utnyttja alla de möjligheter som eurons
aktiemarknader erbjuder. En del av efter-
släpningen beror på skillnaderna mellan

strukturerna för finansiell förmedling, som i
Förenta staterna och Storbritannien är baserade
på värdepapper i mycket högre grad än i
euroområdet, där finansiell förmedling genom
banksystemet spelar en större roll. Integrationen
av de nationella aktiebörserna går emellertid
framåt.

I anslutning till dessa storleksfaktorer diskuterar
analytiker mer specifika effekter som eventuellt
kan påverka utbudet av och efterfrågan på
eurodenominerade finansiella instrument. Det har
hävdats att införandet av euron inledningsvis
skulle kunna leda till att portföljinnehaven
förskjuts mot euro i en grad som överstiger ny-
emissionerna i euro, eftersom de sistnämnda är
beroende av ytterligare strukturell integration av
de nationella kapitalmarknaderna i euroområdet.
Som diskuteras i avsnitt 2 tycks detta resonemang
än så länge inte stödjas av tillgänglig information.
Vidare har det noterats att både det faktum att
kursrisken försvinner och att ett större utbud
finansiella produkter uppstår i euroområdet kan
uppmuntra europeiska placerare att i större
utsträckning efterfråga tillgångar denominerade i
deras inhemska valuta, dvs. euron (”home bias”).
Denna tredje trend kan emellertid försvagas av
det faktum att även privatplacerare i allt högre
grad vänder sig till institutionella placerare som
lättare kan gardera sig mot kursrisker och inte
drabbas av viktiga informationsasymmetrier om
externa placeringsmöjligheter.

Under de kommande åren kommer eurons
riskegenskaper att fortsätta att ha stor betydelse
för dess internationella roll. Tre nyckelfaktorer
kommer i detta avseende att vara avgörande. Den
första är placerarnas förtroende för Eurosystemets
förmåga att upprätthålla prisstabilitet. Att
Eurosystemet uttryckligen har ålagts ansvaret för
detta mål, i kombination med dess oberoende
och medelfristiga stabilitetsinriktade strategi, är
av grundläggande betydelse när det gäller att
bygga upp marknadens förtroende för euron som
en stabil valuta. För det andra kommer
korrelationen mellan avkastningen på
eurodenominerade finansiella tillgångar och
utländska valutatillgångar att avgöra hur attraktiv
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euron blir som ett riskspridningsverktyg för
internationella professionella placerare. Det har
t.ex. hävdats att euroområdets räntor kan komma
att bli mer beroende av inhemska faktorer än de
tidigare nationella valutorna i euroområdet var,
vilket förmodligen skulle leda till en minskad
korrelation mellan eurons och den amerikanska
dollarns räntor. Det finns emellertid ännu inga
klara bevis för en sådan utveckling och eventuella
diversifieringseffekter kommer också att bero på
korrelationen mellan avkastningen på euron och
andra investeringsvalutor än den amerikanska
dollarn. Den tredje faktorn kommer att vara
euroområdets ekonomiska utveckling i stort. Om
en ekonomi har en stadig real tillväxt i förhållande
till andra länder brukar detta ha gynnsamma
effekter på marknadens förväntningar och främja
internationell användning av dess valuta. En
bakomliggande faktor till en stadig tillväxt är de
inhemska företagens internationella konkurrens-
kraft, vilket ökar de gränsöverskridande
transaktionernas andel av ekonomin och därmed
också utrymmet för internationell användning av
dess valuta. Under de närmaste åren kommer en
förbättring av tillväxtutsikterna för euroområdets
ekonomi att förutsätta en övergripande strategi
för strukturreformer och budgetkonsolidering på
medellång sikt.

Faktorer som påverkar den privata
användningen av euron som
betalningsvaluta och
betalningsförmedlande valuta

Även om euroområdet svarar för en högre andel
av världens export av varor och tjänster än
Förenta staterna – 20,1% jämfört med 16,3% år
1998 – kommer eurons utveckling som
betalningsvaluta och betalningsförmedlande
valuta förmodligen att ske i långsam takt.
Strukturella förändringar av fakturerings- och
denomineringspraxis förväntas nämligen äga rum

över en längre tidsperiod. Även om det kan
komma att ske först på lång sikt kan emellertid
den dominerande användningen av den
amerikanska dollarn som betalningsvaluta och
betalningsförmedlande valuta komma att påverkas
av fyra faktorer. För det första kommer
transaktionskostnaderna på alla marknader där
euron används som betalningsvaluta och
betalningsförmedlande valuta sannolikt att bli
lägre, och därmed eventuellt skapa en viss
förskjutning mot euron. I synnerhet när det gäller
kurssäkring kan hemmahörande utanför
euroområdet i allt större utsträckning komma att
upptäcka nya eurodenominerade instrument på
den gemensamma eurovalutamarknaden. För det
andra kommer handlare i euroområdet att ha
större möjligheter än tidigare att för att undvika
kursrisker kräva att euron används i deras
transaktioner. Särskilt kan europeiska exportörer
som hittills har varit villiga att använda utländska
valutor komma att använda sin lokala valuta,
euron, vid fakturering och betalning i samband
med export till andra industriländer. För det tredje
kan hemmahörande i tillväxt- och övergångs-
ekonomier – särskilt länder i Central- och Öst-
europa som idag har mindre stabila penning-
politiska förhållanden – i allt högre grad komma
att använda euron som bytesmedel vid lokala
transaktioner (”direkt valutasubstitution”). För det
fjärde kan transaktioner denominerade i euro –
vid en viss tidpunkt och av andra skäl än de som
hänför sig till dess funktioner som bytesmedel
och räkneenhet – nå en tröskel över vilken
aktörernas benägenhet att använda euron som
en betalningsvaluta och betalningsförmedlande
valuta ökar. Detta skulle leda till ytterligare
sänkningar av transaktionskostnaderna och kunna
bidra till att driva på internationaliseringen av
euron.

En förutsättning för att dessa fyra potentiella
faktorer skall ha någon verkan är att euron även
i fortsättningen förknippas med prisstabilitet.
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Faktorer som påverkar den privata
användningen av euron som
prissättnings- och noteringsvaluta

Eurons möjligheter att bli en generellt använd
prissättnings- och noteringsvaluta i framtiden
kommer delvis att bero på liknande faktorer som
dem som redan har behandlats i fråga om eurons
funktion som betalningsvaluta och betalnings-
förmedlande valuta. Inom världshandeln och på
råvarumarknaderna kan emellertid priser anges i
en annan valuta än den som i praktiken används
vid betalningen. Vissa oljeproducerande länder
brukade t.ex. i början av 1970-talet ange sina
oljepriser i amerikanska dollar, samtidigt som de
krävde att betalningen skulle ske i brittiska pund.
Det är fortfarande troligt att förändringar av
prissättningsförfarandena på råvarubörser och
andra starkt koncentrerade marknader kommer
att ske mycket långsamt, på grund av den höga
graden av standardisering och centralisering som
kännetecknar dessa marknader. En annan viktig
faktor är inom vilket valutaområde de största
råvarubörserna är belägna.

Faktorer som påverkar den
offentliga användningen av euron
som reserv-, interventions- och
bindningsvaluta

När det gäller euron som reservvaluta brukar
centralbanker av tradition avstå från plötsliga och
stora förändringar av valutareservens storlek och
sammansättning. Eventuella förskjutningar som
rör euron förväntas därför ske i en långsammare
takt inom centralbankskretsen än inom den
privata sektorn. Över en längre tidsperiod kan
emellertid centralbanker utanför euroområdet

komma att ompröva sin reservförvaltningsstrategi
och detta av främst tre skäl. För det första kan
centralbankerna komma att omfördela sina
innehav på grund av att det kommer att finnas
bättre möjligheter till global diversifiering om en
större andel av reserverna är denominerade i
euro. Jämfört med tidigare kan denna trend
komma att förstärkas av de internationella
marknadernas ökade djup och likviditet, vilket har
mjukat upp portföljförvaltningsrestriktionerna för
centralbankerna avsevärt. För det andra kan en
ytterligare förstärkning av handel och finansiella
förbindelser med närliggande geografiska
områden (t.ex. Central- och Östeuropa) komma
att få en indirekt inverkan på valutasamman-
sättningen av reserverna i dessa områden. För
det tredje kommer euron att användas av länder
som avser att knyta sina växelkurser till euron
eller göra interventioner i euro.

När det gäller användningen av euron som en
bindningsvaluta förefaller det troligt att flera länder
i framtiden kommer att besluta sig för att antingen
formellt eller informellt unilateralt knyta sin valuta
till euron eller till en valutakorg där euron utgör
en stor komponent. Det kan handla om
ekonomier i Central- och Östeuropa, liksom
länder i Afrika och Medelhavsområdet som har
nära anknytning till euroområdet genom handel
och finansiella förbindelser. Inom den närmaste
framtiden kommer förmodligen förändringar
särskilt att äga rum med hänsyn till planerna på
en utvidgning av EU. Andra nyckelvariabler, vid
sidan om geografisk närhet och ekonomiska
förbindelser med euroområdet, som kan komma
att påverka beslut om en bindning till euron är
denominering av utlandsskulder i euro och
politiska förbindelser med euroområdet.

4    Möjliga konsekvenser för Eurosystemets penningpolitik

En ökad internationell roll för euron kan ha viss
inverkan på penningpolitikens transmissions-
mekanism och egenskaperna hos vissa penning-
politiska indikatorer. I detta avsnitt behandlas tre
aspekter på effekterna av internationaliseringen
av euron: penningpolitikens transmissions-
mekanism, stabiliteten hos efterfrågan på pengar

samt växelkursens betydelse. Vidare redogörs för
hur ECB-rådets penningpolitiska och ekonomiska
bedömningar på grundval av den penning-
politiska strategin på ett naturligt sätt tar hän-
syn till dessa faktorer och den ovisshet som
hänger samman med dessa.



ECB Månadsrapport • Augusti199942

Penningpolitikens
transmissionsmekanism

Internationaliseringen av euron kan påverka
överföringen av ECB:s ränteförändringar till
prisbildningen. Om t.ex. tredje länder knyter sina
växelkurser till euron skulle växelkurskanalen i
transmissionsmekanismen tendera att bli mindre
effektiv beroende på hur omfattande
handelförbindelser euroområdet har med dessa
länder. Samtidigt gäller att ju fler tredje länder
som framgångsrikt knyter sin växelkurs till euron,
desto större effekter kommer förändringar av
euroområdets räntor få på räntorna utanför
euroområdet. Detta kommer i sin tur att påverka
den ekonomiska utvecklingen i dessa länder och
därmed förstärka genomslagskraften hos
överföringen av Eurosystemets ränteförändringar
genom dess inverkan på dessa länders efterfrågan
på export från euroområdet.

Penningpolitikens transmissionsprocess genom
feedback-effekter från tredje länder kommer också
att påverkas av eurons roll som en internationell
investeringsvaluta och av andra länders ställning
vad gäller nettotillgångar. Om t.ex. ett land främst
har använt euron för att denominera kortfristiga
skulder, skulle högre kortfristiga euroräntor
tendera att dämpa efterfrågan i detta land. De
indirekta effekterna av denna utveckling på
utvecklingen i euroområdet skulle återigen främst
bero på hur omfattande handelförbindelserna är
mellan euroområdet och respektive land.

En ökad användning av euron som betalnings-
valuta/betalningsförmedlande valuta och
prissättnings- och noteringsvaluta, skulle vidare
kunna få två effekter. För det första skulle
euroområdets harmoniserade konsument-
prisindex (HIKP) kunna bli mindre känsligt på
kort sikt gentemot den amerikanska dollarns
kursrörelser. Under dessa förhållanden skulle
prisrörelserna för råvaror ge en mer tillförlitlig
signal om relativa prisförändringar för
euroområdets producenter och konsumenter och
även kunna bidra till att rikta uppmärksamheten
mot de mer grundläggande och bestående
faktorerna bakom pristrender. För det andra skulle
en ökad användning av euron som betalnings-
valuta/betalningsförmedlande valuta och

prissättnings- och noteringsvaluta även kunna
påverka effekterna av växelkursförändringar på
euroområdets bytesbalans. Om euroområdets
export och import i ökad grad faktureras i euro
bör de kortfristiga effekterna av växelkurs-
förändringar på handels- och tjänstebalansen i
allmänhet vara små.

Stabiliteten hos efterfrågan på
pengar

I sin penningpolitiska strategi ger ECB pengar en
framträdande roll i och med tillkännagivandet av
ett referensvärde för tillväxten i ett brett
penningmängdsmått (M3).

Euron kan komma att spela en ökad roll i vissa
länder utanför euroområdet. I den mån euron
innehas av hemmahörande utanför euroområdet
i form av eurodenominerad inlåning, påverkas
det breda penningmängdsmåttet M3 inte direkt,
eftersom detta mått bara inbegriper inlåning från
hemmahörande i euroområdet, men efterfrågan
på eurosedlar i andra länder kommer att ha en
direkt inverkan på M3. Eftersom M3 omfattar ett
stort antal finansiella tillgångar är emellertid
andelen sedlar och mynt i omlopp relativt liten. I
slutet av maj 1999 uppgick den till bara 7%. Även
om en ökning av mängden eurosedlar i omlopp i
andra länder kan påverka det snäva penning-
mängdsmåttet M1 är det mindre troligt att ett
sådant valutautbyte ger anledning till oro när det
gäller informationsinnehållet i det breda
penningmängdsmåttet M3 i euroområdet.

Internationaliseringen av euron kan naturligtvis
också ske genom att hemmahörande i
euroområdet ökar sin eurodenominerade
inlåning hos MFI utomlands. Dessa innehav kan
växa som en följd av skillnader i beskattning eller
andra rättsliga bestämmelser mellan euroområdet
och länder utanför euroområdet. Det är oklart
om det är önskvärt att dessa innehav skall ingå i
euroområdets penningmängdsmått. Å ena sidan
skulle det faktum att de har liknande
likviditetskännetecken som jämförbar inlåning i
euroområdet tala för att de skall ingå i
euroområdets penningmängdsmått. Å andra sidan
visar erfarenheten att denna inlåning ofta inte
används för transaktionsändamål och därför kan
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vara mindre relevant för penningpolitiska
bedömningar. Det är i nuläget emellertid till-
fredsställande att den nuvarande definitionen av
M3 (som inte inbegriper inlåning från hemma-
hörande i euroområdet hos utländska MFI) visar
tecken på stabilitet. Det är således oklart om man
genom att ta med innehav utomlands skulle få
fram bättre empiriska egenskaper än den
nuvarande definitionen av M3.

Eurosystemet är på det hela taget tillräckligt
flexibelt för att ta hänsyn till de eventuella
förändringar som en ökad internationell roll för
euron kan komma att medföra när det gäller
utvecklingen av penningmängdsmått.

Växelkursens betydelse

I och med införandet av euron har det hävdats
att volatiliteten i växelkurserna kan komma att
öka, vilket har lett till krav på att växelkurserna

mellan de stora internationella valutorna bör
styras. I detta sammanhang har det också förts
fram att den samordning av växelkurspolitiken
som skulle vara nödvändig för sådana
arrangemang skulle vara lättare att uppnå med
två eller tre globala valutor än med ett större
antal internationella referensvalutor.

En nyckelfaktor för en stabil framtida växelkurs
kommer att vara huruvida penningpolitiken i de
stora industriländerna även i fortsättningen kan
på ett trovärdig sätt inriktas på prisstabilitet och
i detta avseende stöds av en lämplig budget- och
strukturpolitik. I linje med dess främsta mål att
upprätthålla prisstabilitet eftersträvar
Eurosystemet inte ett bestämt växelkursmål.
Samtidigt är emellertid eurons växelkurs en av
de variabler som ingår i den andra pelaren i
Eurosystemets penningpolitiska strategi. Som en
av dessa variabler övervakas eurons växelkurs i
samband med penningpolitiska beslut.

5 Möjliga fördelar och kostnader till följd av eurons användning
som internationell valuta

Eurons internationella roll har återverkningar för
euroområdets konsumenter, företag och
regeringar. Listan över möjliga fördelar och
kostnader för hemmahörande i euroområdet är
ännu så länge av tämligen spekulativ och långsiktig
karaktär. Många fördelar är svåra att mäta exakt.
Uppskattningar av flera kvantifierbara fördelar
tyder på att deras omfattning skulle vara relativt
blygsam i förhållande till euroområdets BNP. Med
dessa förbehåll är det emellertid möjligt att på
detta stadium identifiera vissa möjliga
mikroekonomiska effekter.

När det gäller den reala sektorn handlar fördelarna
främst om de besparingar när det gäller olika typer
av transaktionskostnader som skulle gynna
hemmahörande i euroområdet om eurons
externa roll ökar. Särskilt konsumenter i
euroområdet som reser utomlands lär få erfara
lägre transaktionskostnader vid växling av
kontanter. Detta beror på att en ökad roll för

euron på de valutamarknaderna för stora
transaktioner, och den därmed sammanhängande
minskningen av skillnaderna mellan köp- och
säljkurser, till följd av konkurrensen även leder
till lägre avgifter och andra transaktionskostnader
på  valutamarknaderna för företag och hushåll.
Ännu viktigare är att om euron i ökad grad
godtas i samband med fakturering så minskar
detta kostnaderna för valutaomräkning och
hantering av kursrisker för euroområdets företag.
Om euron får en ökad betydelse som
faktureringsvaluta skulle kostnaderna för att
kurssäkra tillgångar och skulder i utländsk valuta
allt mer bäras av motparterna i tredje länder,
vilket skulle förbättra konkurrensställningen för
euroområdets företag. Slutligen skulle företag som
fortsatte att fakturera och betala i utländska
valutor få lägre kostnader för hantering av
valutarisker till följd av likvidare valuta- och
derivatmarknader i euro.
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Inom finanssektorn skulle de mikroekonomiska
fördelarna främst handla om en generellt starkare
konkurrensställning för stora, internationellt
verksamma banker i euroområdet. Banker i
euroområdet skulle i synnerhet spela en
framträdande roll i kanaliseringen av likviditet i
euro till den övriga världen, eftersom de som
Eurosystemets direkta motparter har mer
kostnadseffektiva möjligheter till refinansiering i
euro. Det finns dessutom erfarenhetsmässiga bevis
för att finansinstituten i det land som ger ut en
valuta dominerar den primära obligations-
marknaden i denna valuta. En ökad roll för euron
på internationella obligationsmarknader skulle
därför kunna öka euroområdets finansinstituts
marknadsandel inom den globala investerings-
banksektorn. Eurons ankomst kan också
effektivisera den finansiella förmedlingen i
euroområdet, dvs. kanaliseringen av sparmedel
till investeringar. På grund av de skaleffekter som
behandlas i Avsnitt 3 kan t.ex. nya marknads-
segment uppstå och därmed bredda euro-
områdets kapitalmarknader. Exempel på detta kan
vara högrisksegment av obligationsmarknaderna
eller marknaderna för kreditderivat. På liknande
sätt skulle en ökad likviditet på de sekundära
obligationsmarknaderna kunna leda till minskade
skillnader mellan köp- och säljkurser och lägre
likviditetspremier i obligationsräntorna. Därmed
skulle kostnaderna för kapital sjunka, vilket skulle
få gynnsamma effekter på de reala investeringarna.
Vidare skulle en internationell användning av
euron öka behovet hos aktörer utanför
euroområdet att inneha likvida medel i euro, ett
innehav som åtminstone delvis skulle placeras
inom euroområdet. Under normala förhållanden
skulle detta förbättra finansieringssituationen för
de banker i euroområdet där inlåningen skulle

placeras. Den därav följande lägre kostnaden för
en given skuldstock kan skapa inkomsteffekter för
den inhemska ekonomin, vilka ibland betraktas
som en form  av internationellt seignorage.

Det finns också potentiella mikroekonomiska
kostnader, eller risker, i samband med inter-
nationaliseringen av euron. När det gäller den
inhemska banksektorn medför ett ökat utländskt
innehav av kortfristig inlåning i euro vissa
nackdelar. Vid plötsliga förändringar av växelkurs-
eller ränteförväntningarna mellan de stora
internationella valutorna kan utländska placerare
snabbt komma att ta ut stora belopp av dessa
likvida kortfristiga tillgångar. Om den inhemska
banksektorn i ett land med en internationell valuta
i hög grad sysslar med löptidstransformation kan
den vara mer utsatt för likviditetschocker, inte
minst när marknaden är pressad. Andra
mikroekonomiska kostnader eller risker handlar
om en eventuell ökning av volatiliteten  i
tillgångspriserna till följd av en ökad internationell
roll för euron. I synnerhet skulle en ökad
användning av euron som en investeringsvaluta
kunna gå hand i hand med mer påtagliga
förskjutningar i internationella placerares
portföljer när ovissheten ökar eller för-
väntningarna förändras. Erfarenhetsmässigt tycks
i själva verket större handelsvolymer på
finansmarknaderna hänga samman med större
kortfristig instabilitet. Ekonometriska resultat visar
dessutom att ökade skillnader mellan köp- och
säljkurser på finansmarknaderna har ett tydligt
samband med en ökning i volatiliteten. Detta
samband mellan volym-instabilitet-spread skulle
kunna minska de gynnsamma likviditetseffekter
som beskrivs ovan, men skulle förmodligen inte
helt neutralisera dem.

6 Avslutande kommentarer

Internationaliseringen av euron är en av de många
möjliga konsekvenserna av den monetära
unionen, vars huvudsyfte är att på ett trovärdigt
sätt upprätthålla prisstabiliteten inom
euroområdet och därmed främja ekonomiskt
välstånd. Euron utgör dessutom ett viktigt bidrag
till fullbordandet av en fullständigt integrerad inre
marknad i Europa.

Som valuta i ett ekonomiskt område med en
befolkning på nästan 300 miljoner och en andel
på ca 16% av världens BNP är euron den näst
mest använda internationella valutan. Dess
internationella användning lär fortsätta att
utvecklas i linje med euroområdets relativa
ställning i världsekonomin. Ytterligare framsteg i
den institutionella och politiska integrationen av
EU:s medlemsstater kommer också att vara av
betydelse.
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Eurons internationella betydelse kommer främst
att avgöras av dess användning av privata aktörer
både som investerings- och finansieringsvaluta
och som betalningsvaluta och betalnings-
förmedlande valuta. Detta beror på att de
internationella finansiella transaktionerna, efter
liberaliseringen på 1980-talet av kapitalrörelserna
i flertalet industriländer, storleksmässigt har gått
om världshandeln och de offentliga reserverna.
Införandet av euron driver på ett systemskifte när
det gäller både graden av integration och
storleken på euroområdets finansmarknader.
Euron har inte bara ersatt de tidigare nationella
valutorna i euroområdet inom ramen för en given
marknadsstruktur. Dess ankomst kommer också
att medföra strukturförändringar på finans-
marknaderna, vilket innebär att marknads-
aktörerna kan komma att ändra strategi.

Internationaliseringen av euron bör inte skada
Eurosystemets förmåga att upprätthålla
prisstabilitet. I viss utsträckning kan den påverka
penningpolitikens transmissionsmekanism, varför

det är viktigt att Eurosystemet håller sig väl
informerat om eurons användning utanför
euroområdet. Eurosystemets penningpolitik
baseras på en struktur som kan klara av eventuella
effekter av externa händelser som t.ex. en viss
internationalisering av euron, på prisbildningen i
euroområdet. En av denna strategis starka sidor
är i synnerhet att den inte är beroende av
informationsinnehållet i en enda indikator, utan
att den ger möjlighet att löpande ta hänsyn till
alla relevanta indikatorer.

Eurons internationella roll avgörs samman-
fattningsvis främst av marknadsaktörernas beslut
i ett sammanhang där världens produkt- och
kapitalmarknader blir alltmer integrerade och
liberaliserade. Eurosystemet intar därför en
neutral hållning genom att vare sig hindra eller
främja den internationella användningen av dess
valuta.

Tabeller A1 – C som refereras till i texten återfinns
på följande sidor.
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Tabell A1

Internationella skuldförbindelser1)  uppdelade på valuta och finansiellt instrument
(I miljarder euro)

 

                                                                                
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                        
                                                                                        
                                                                      
                                                                                        
                                                                 

                                                                       
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                        
                                                                                        
                                                                   
                                                                                      
                                                              

                                                                          
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                          
                                                                                        
                                                                   
                                                                                        
                                                              

                                                                          
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                          
                                                                                        
                                                                   
                                                                                        
                                                              

Källa: BIS
1) Skuldförbindelser redovisas i denna tabell i enlighet med BIS definition av en ”internationell skuldförbindelse”. Två typer
av emissioner av värdepapper ingår i denna definition: i) alla emissioner denominerade i en annan valuta än valutan i det
land där låntagaren har sitt hemvist (t.ex. emissioner i euro av hemmahörande i Förenta staterna); ii)  emissioner i
inhemsk valuta där målgruppen av placerare har sitt hemvist utanför det land där emittenten har sitt hemvist (t.ex.
emissioner i euro av hemmahörande i euroområdet där målgruppen av placerare är hemmahörande utanför euroområdet).
2) De tidigare nationella valutorna i euroområdet och ecu fram till den 31 december 1998, och euro fr.o.m. den 1 januari
1999.
3) Preliminära uppgifter.
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Tabell A2

Internationella skuldförbindelser1)  uppdelade på valuta och finansiellt instrument
(I miljarder euro)

 

                                                                                  
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                            
                                                                                            
                                                                              
                                                                                              
                                                                          

                                                                                    
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                                
                                                                                            
                                                                              
                                                                                              
                                                                        

                                                                              
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                            
                                                                                            
                                                                              
                                                                                              
                                                                      

                                                                              
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                                
                                                                                            
                                                                              
                                                                                            
                                                                      

Källa: BIS
1) Skuldförbindelser redovisas i denna tabell i enlighet med BIS definition av en ”internationell skuldförbindelse”. Två typer

av emissioner av värdepapper ingår i denna definition: i) alla emissioner denominerade i en annan valuta än valutan i det
land där låntagaren har sitt hemvist (t.ex. emissioner i euro av hemmahörande i Förenta staterna); ii)  emissioner i inhemsk
valuta där målgruppen av placerare har sitt hemvist utanför det land där emittenten har sitt hemvist (t.ex. emissioner i euro
av hemmahörande i euroområdet där målgruppen av placerare är hemmahörande utanför euroområdet).

2) Med avseende på penningmarknadsinstrument, bruttoemissioner undantaget emissioner som inlösts under samma kvartal.
Med avseende på internationella obligationer och skuldsedlar, tillkännagivna emissioner.

3) De tidigare nationella valutorna i euroområdet och ecu fram till den 31 december 1998, och euro fr.o.m. den 1 januari
1999.

4) Preliminära uppgifter.
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Tabell A3

Internationella skuldförbindelser1)  uppdelade på valuta och finansiellt instrument
(I miljarder euro)

Källa: BIS
1) Skuldförbindelser redovisas i denna tabell i enlighet med BIS definition av en ”internationell skuldförbindelse”. Två typer av

emissioner av värdepapper ingår i denna definition: i) alla emissioner denominerade i en annan valuta än valutan i det land
där låntagaren har sitt hemvist (t.ex. emissioner i euro av hemmahörande i Förenta  staterna); ii)  emissioner i inhemsk valuta
där målgruppen av placerare har sitt hemvist utanför det land där emittenten har sitt hemvist (t.ex. emissioner i euro av
hemmahörande i euroområdet där målgruppen av placerare är hemmahörande utanför euroområdet).

2) De tidigare nationella valutorna i euroområdet och ecu fram till den 31 december 1998, och euro fr.o.m. den 1 januari 1999.
3) Preliminära uppgifter.
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Tabell B1

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

                  
                  
                  
                  
               
                    
               

                  
                  
                  
                  
               
                    
               

Internationella skuldförbindelser1) uppdelade på valuta och finansiellt

instrument, undantaget inhemska emittenter1)

(I miljarder euro)

Källor: BIS och ECB beräkningar.

1) Skuldförbindelser denominerade i en annan valuta än låntagarens inhemska valuta. Denna definition är snävare än BIS
definition av ”internationella skuldförbindelser”, eftersom den endast överensstämmer med punkt 1) i den definition som ges
i Tabell A1, fotnot 1. I Tabell B1 har emissioner i en inhemsk valuta där målgruppen av placerare har sitt hemvist utanför det
land där emittenten har sitt hemvist dragits ifrån BIS definition av ”internationella skuldförbindelser”.

2) De tidigare nationella valutorna i euroområdet och ecu fram till den 31 december 1998, och euro fr.o.m. den 1 januari 1999.
3) Preliminära uppgifter.



ECB Månadsrapport • Augusti199950

Tabell B2

Källor: BIS och ECB beräkningar.
1) Skuldförbindelser denominerade i en annan valuta än låntagarens inhemska valuta. Denna definition är snävare än BIS

definition av ”internationella skuldförbindelser”, eftersom den endast överensstämmer med punkt 1) i den definition som ges
i Tabell A2, fotnot 1. I Tabell B2 har emissioner i en inhemsk valuta där målgruppen av placerare har sitt hemvist utanför det
land där emittenten har sitt hemvist dragits ifrån BIS definition av ”internationella skuldförbindelser”.

2) Med avseende på penningmarknadsinstrument, bruttoemissioner undantaget emissioner som inlösts under samma kvartal. Med
avseende på internationella obligationer och skuldsedlar, tillkännagivna emissioner.

3) De tidigare nationella valutorna i euroområdet och ecu fram till den 31 december 1998, och euro fr.o.m. den 1 januari 1999.
4) Preliminära uppgifter.

                    
                    
                    
                    
                  
                      
                  

                    
                    
                    
                    
                  
                      
                  

                    
                    
                    
                    
                  
                      
                  

                    
                    
                    
                    
                  
                      
                  

Internationella skuldförbindelser uppdelade på valuta och finansiellt instrument,

undantaget inhemska emittenter1)

(I miljarder euro)
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Tabell B3

Internationella skuldförbindelser uppdelade på valuta och finansiellt instrument,

undantaget inhemska emittenter1)

(I miljarder euro)

Källor: BIS och ECB beräkningar.
1) Skuldförbindelser denominerade i en annan valuta än låntagarens inhemska valuta. Denna definition är snävare än BIS

definition av ”internationella skuldförbindelser”, eftersom den endast överensstämmer med punkt 1) i den definition som ges
i Tabell A3, fotnot 1. I Tabell B3 har emissioner i en inhemsk valuta där målgruppen av placerare har sitt hemvist utanför det
land där emittenten har sitt hemvist dragits ifrån BIS definition av ”internationella skuldförbindelser”.

2) De tidigare nationella valutorna i euroområdet och ecu fram till den 31 december 1998, och euro fr.o.m. den 1 januari 1999.
3) Preliminära uppgifter.
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Tabell C

Växelkurssystem i vilka euron eller dess nationella valutaenheter ingår
(April 1999, om inte annat anges)
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Källor: ECB; IMF "Impact of EMU on Selected Country Groups, Background Material for Central European and Mediterranean
Countries"; IMF Staff Reports och IMF Recent Economic Developments (olika länder); IMF Exchange Arrangements and Exchange
Restrictions, IMF International Financial Statistics.
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Balansräkningarna för euroområdets
monetära finansinstitut i början av 1999

I sin analys av den monetära och finansiella utvecklingen, samt av annan ekonomisk utveckling, riktar
Europeiska centralbanken (ECB) in sig på utvecklingen i euroområdet och tilldelar penningmängdsmåtten
en framträdande roll, särskilt M3. En korrekt bedömning av tillväxten i penningmängden i euroområdet
kräver ett korrekt statistiskt ramverk. I detta hänseende spelar de balansräkningar som euroområdets
monetära finansinstitut (MFI) lämnar en avgörande roll och bidrar till den allmänna bedömningen av
utvecklingen inom banksektorn liksom inom det finansiella systemet som helhet.

ECB sammanställer både en aggregerad och en konsoliderad balansräkning för MFI-sektorn i hela
euroområdet. Den aggregerade balansräkningen utgörs av summan av balansräkningarna för enskilda
MFI (inkl. Eurosystemet) medan den konsoliderade versionen undantar balanser mellan MFI.
Balansräkningarna för euroområdets MFI ger en heltäckande bild av tillgångarna och skulderna gentemot
både MFI och andra ekonomiska aktörer, med en uppdelning på sektorer och instrument.

I denna artikel visas att dessa balansräkningarna tillhandahåller en rik informationskälla för monetära
analyser av euroområdet som helhet. Dessutom visar artikeln på vissa viktiga likheter – men även på
ett antal skillnader – med avseende på några av huvuddragen i den finansiella strukturen hos de 11
medlemsstaterna i euroområdet vid starten av etapp 3 av den Ekonomiska och monetära unionen.

1 Informationsinnehållet i balansräkningarna för euroområdets
monetära finansinstitut

ECB sammanställer både en aggregerad och en
konsoliderad balansräkning för euroområdets MFI.
Den aggregerade balansräkningen utgörs av
summan av de harmoniserade balansräkningarna
för alla MFI hemmahörande i euroområdet och
inkluderar positioner mellan MFI. Den
konsoliderade balansräkningen för MFI-sektorn
erhålls genom att netta bort positioner mellan
MFI i den aggregerade balansräkningen. Den visar
MFI-sektorns tillgångar och skulder gentemot
både hemmahörande i euroområdet exkl. MFI
(staten och andra hemmahörande i euroområdet)
och hemmahörande utanför euroområdet (inkl.
banker och andra än banker).

Balansräkningarna för MFI-sektorn har följande
huvudfunktioner:

� Skuldsidan i den konsoliderade balans-
räkningen för euroområdets MFI utgör
grunden för beräkning av penningmängds-
måtten (M1, M2 och M3). Uppdelningen av
skulderna i den konsoliderade balans-
räkningen för MFI-sektorn gör det möjligt att
särskilja olika grader av kontantinnehåll.
Penningmängden spelar en framträdande roll
i Eurosystemets penningpolitiska strategi,
vilket kommit till uttryck i att ett referensvärde
tillkännagivits för tillväxten i M3.

� Den konsoliderade balansräkningen för MFI-
sektorn utgör också en grund för den
sedvanliga analysen av motposterna till M3.
Motposterna till M3 motsvarar alla andra
poster än M3 i den konsoliderade
balansräkningen (både i fråga om tillgångar
och skulder).

� Den aggregerade balansräkningen för MFI-
sektorn tillhandahåller information om
positioner mellan MFI och om gräns-
överskridande verksamheter hos MFI både
inom euroområdet och i förhållande till resten
av världen. Denna information kan användas
för att bedöma integrationen av finansiella
system och interbank-marknadens betydelse.

� Både den aggregerade och den konsoliderade
balansräkningen för euroområdets MFI
omfattar en nedbrytning av olika positioner
med hänsyn till ursprunglig löptid, valutor och
sektorer. Dessa uppgifter tillhandahåller t.ex.
information om förhållandet mellan  långfristig
och kortfristig utlåning, eurons betydelse vad
gäller MFI-sektorns tillgångar och skulder och
den relativa betydelsen av positioner mellan
MFI i jämförelse med positioner gentemot
andra hemmahörande i euroområdet (inkl.
hushåll, företag och den offentliga sektorn).
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Uppgifterna kan också användas för att
undersöka den finansiella strukturen i
ekonomin och de underlättar en förståelse
av den monetära transmissionsmekanismen.

� Balansräkningarna för de enskilda
kreditinstituten används dessutom för
regelbunden beräkning av dessa instituts
kassakravsbas. Denna information är
nödvändig för att fastställa de minimireserver
som kreditinstitut måste inneha i Eurosystemet.

Den information som kan härledas ur balans-
räkningarna för euroområdets MFI har också vissa
begränsningar:

� Det går inte att dra några slutsatser om
orsakssambanden mellan motposterna och
M3 från den bokföringsidentitet som ligger
till grund för den konsoliderade balans-
räkningen.

� Balansräkningarna ger endast en ögonblicks-
bild av MFI-sektorns finansiella läge vid en
särskild tidpunkt.

� Viss finansiell utveckling som är relevant för
en analys av den monetära transmissions-
mekanismen fångas inte upp i balans-
räkningarna för euroområdets MFI, t.ex.
transaktioner som ligger utanför
balansräkningarna för MFI och transaktioner
mellan andra finansinstitut än MFI och företag,
hushåll eller offentlig sektor. För att kunna
fånga upp dessa andra finansiella flöden krävs
ett bredare ramverk, inbegripet finansiella
flödesanalyser av ekonomin. Information om
finansräkenskaperna för både den offentliga
sektorn och den privata sektorn exkl. MFI i
euroområdet håller på att tas fram och
kommer att komplettera uppgifterna i
balansräkningarna för MFI.

2 Det statistiska ramverket för balansräkningarna för
euroområdets monetära finansinstitut

ECB:s statistiska system tillhandahåller ett
konsekvent ramverk för insamling av
penningmängds- och bankstatistik för MFI i hela
euroområdet. Systemet baseras på den
rapporterande populationen av MFI (se box 1).

Eftersom den aggregerade balansräkningen helt
enkelt summerar enskilda balansräkningar för
euroområdets MFI är det möjligt att sammanställa
en separat aggregerad balansräkning för
Eurosystemet liksom en för ”övriga MFI” i
euroområdet. Den aggregerade balansräkningen
för Eurosystemet utgörs av summan av
balansräkningarna för de 11 nationella
centralbankerna i euroområdet och
balansräkningen för ECB (se tabell 2.1 i
statistikbilagan i ECB:s månadsrapport). Den
aggregerade balansräkningen för ”övriga MFI” i

euroområdet utgörs av summan av 11 nationella
aggregerade balansräkningar som omfattar övriga
MFI (se tabell 2.2 i statistikbilagan i
månadsrapporten).

Den konsoliderade balansräkningen för
euroområdets MFI (se tabell 2.3 i statistikbilagan)
utgörs av summan av balansräkningarna för
Eurosystemet och ”övriga MFI” efter
konsolidering av alla positioner mellan MFI (se
box 2). Konsolideringen av balanser mellan MFI
utförs för euroområdet som helhet eftersom det
endast på denna nivå är möjligt att konsolidera
gränsöverskridande balanser mellan MFI.

Den konsoliderade balansräkningen för
euroområdets MFI utgör huvudkällan för en
detaljerad månadsanalys av penningmängden,
dess komponenter och dess motposter.
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Box 1

Den rapporterande populationen av de monetära finansinstituten

MFI-sektorn omfattar de institut som i huvudsak utgör den penningutgivande sektorn i euroområdet. Den inbe-

griper inhemska kreditinstitut, enligt definitionen i gemenskapsrätten, och andra inhemska finansinstitut som

mottar inlåning och/eller nära substitut till inlåning från andra enheter än monetära finansinstitut och som för egen

räkning (åtminstone i ekonomisk bemärkelse) beviljar krediter och/eller investerar i värdepapper.

Europeiska centralbankssystemet (ECBS) har fastställt förfaranden för en fortlöpande övervakning, kontroll och

uppdatering av de kreditinstitut som utgör MFI-sektorn, för att säkerställa att listan över MFI hålls aktuell, så

enhetlig som möjlig och tillräckligt stabil för inrapportering av balansräkningsstatistik i syfte att genomföra

monetära analyser. Listan över MFI omfattar inte bara länder i euroområdet utan även de EU-medlemsstater som

inte deltar i valutaunionen. Listan uppdateras regelbundet på ECB:s hemsida (http://www.ecb.int) under rubriken

”MFI och tillgångar”.

Sammanställning av listan över MFI, juli 1999

För att kunna sammanställa den konsoliderade balansräkningen för MFI-sektorn i euroområdet består den rapporter-

ande populationen av inhemska MFI, inbegripet dotterföretag till moderföretag som har sitt säte utanför euroområdet

och filialer till institut som har sitt huvudkontor utanför området. I sina rapporter konsoliderar MFI verksamheten

i alla filialer inom samma nationella territorium. Dessutom får huvudkontoren konsolidera verksamheten i alla

MFI-dotterföretag inom samma nationella territorium, men med särredovisning av kreditinstitut och övriga mone-

tära finansinstitut för fastställande av kassakrav. Ingen konsolidering över nationella gränser är tillåten i statistik-

materialet. Kreditinstitut i ”offshore”finanscentra räknas statistiskt som hemmahörande i det territorium där de har

sitt säte.

I tabellen ovan visas en sammanställning av listan över MFI, fördelade på hemvist i juli 1999. Den första posten

för euroområdet utgörs av Europeiska centralbanken, som ingår i Eurosystemet. För Storbritannien visas Banking

Department och Issue Department i Bank of England för närvarande som två separata institut i listan över MFI. I

enlighet med ENS 95 inrapporteras en enda konsoliderad balansräkning för dessa två institut till ECB för statis-

tiska ändamål. Vad beträffar kategorin kreditinstitut har Tyskland det största antalet kreditinstitut (3 180), följt av

Frankrike (1 200), Italien och Österrike (925 resp. 899). Frankrike har flest penningmarknadsfonder (710), följt

av Luxemburg (463) och Spanien (206).
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Box 2

Den aggregerade respektive konsoliderade balansräkningen för euroområdets

monetära finansinstitut

I diagrammet nedan sammanfattas det förlopp som leder från den nationella inrapporteringen av statistik till den

konsoliderade balansräkningen för euroområdets MFI och euroområdets penningmängdsmått. Balansräkning-

arna för de nationella “övriga MFI” i de 11 länderna i euroområdet summeras för att bilda den aggregerade

balansräkningen för “övriga MFI” i euroområdet. På samma sätt resulterar en aggregering av balansräkningarna

för de 11 nationella centralbankerna i euroområdet och den för ECB i den aggregerade balansräkningen för

Eurosystemet. Båda dessa balansräkningar sammanställs på bruttobasis. Den aggregerade balansräkningen om-

fattar följaktligen tillgångar och skulder gentemot andra MFI. Den innehåller t.ex. inlåning på interbank markna-

derna och den likviditet som periodiskt tillförs banksystemet genom Eurosystemet.

Konsolidering innebär följande: i) inlåning till MFI och utlåning till MFI nettas, och ii) utelöpande sedlar och mynt

och omsättningsbara skulder som emitteras av MFI-sektorn (skuldförbindelser, penningmarknadsinstrument och

andelar i penningmarknadsfonder) nettas mot de innehav  som MFI har på tillgångssidan. Eftersom det är mycket

svårt att identifiera den nuvarande innehavaren av ett överlåtbart finansiellt instrument (att göra detta skulle

innebära en uppföljning av alla  vidareförsäljningar av värdepappret), kan de belopp som innehas utanför MFI-

sektorn endast tas fram som skillnaden mellan det totalt emitterade beloppet och motsvarande innehav som MFI

inrapporterat som tillgångar.

Slutligen erhålls penningmängdsmåtten genom att till de monetära skulder som noterats i den konsoliderade

balansräkningen addera vissa kortfristiga statliga skulder (konton i postverket, nationella sparkonton och konton

i finansdepartementet), som uppvisar liknande kännetecken som kortfristig bankinlåning.

Sammanställningen av den konsoliderade balansräkningen

för euroområdets MFI
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Förutom månadsuppgifterna kommer det
kvartalsvis in ytterligare, detaljerade uppgifter som
består av uppdelningar av den aggregerade
balansräkningen, särskilt med hänsyn till
ursprunglig löptid, land, syfte, valuta och sektor

(se tabell 2.5 och 2.6 i statistikbilagan i månads-
rapporten). Uppdelningen på sektorer grundas
på de klassificeringar som fastställs i Europeiska
nationalräkenskapssystemet 1995 (ENS 95).

3 Motposterna till M3 i den konsoliderade balansräkningen för
euroområdets monetära finansinstitut

Härledning av motposterna till M3

Tabell 1 nedan visar hur motposterna till M3 kan
härledas ur den konsoliderade balansräkningen
för euroområdets MFI.

Genom att använda balansräkningsidentiteten går
det att presentera penningmängdsmåttet M3 på
följande sätt:

M3 ≡ lån till hemmahörande i
euroområdet + utländska tillgångar,
netto - långfristiga finansiella
skuldförbindelser + andra motposter

Motposterna till M3 definieras på följande sätt:

� Lån definieras som utlåning till hemmahörande
i euroområdet exkl. MFI (inkl. den offentliga
och den privata sektorn) plus MFI:s innehav
av värdepapper som emitterats av
hemmahörande i euroområdet exkl. MFI.
Eftersom värdepapper kan betraktas som en
alternativ finansieringskälla till lån, ger denna
definition mer korrekt information om MFI-
sektorns finansiering av ekonomin än en smal
definition som endast omfattar utlåning.

� Utländska tillgångar, netto, definieras som MFI:s
utländska tillgångar minus MFI:s utländska
skulder. Utländska tillgångar utgörs av innehav
av kontanter i valutor utanför euroområdet,
innehav av värdepapper emitterade av
hemmahörande utanför euroområdet, lån till
hemmahörande utanför euroområdet (inkl.
banker) och guld och särskilda dragnings-
rättigheter (SDR) som innehas av Euro-
systemet. Utländska skulder utgörs av inlåning
från hemmahörande utanför euroområdet till
MFI i euroområdet, lån från hemmahörande
utanför euroområdet till MFI i euroområdet,
och motposten till de särskilda dragnings-
rättigheterna.

Förändringar i MFI-sektorns utländska netto-
tillgångar återspeglar till stor del utländska
transaktioner av hemmahörande i
euroområdet exkl. MFI med hänsyn till
bytesbalans, kapitaltransfereringar och
finansiell balans. Detta åskådliggörs i en
monetär presentation av euroområdets
betalningsbalans som skiljer mellan MFI-
sektorns respektive andra sektorers utländska
transaktioner (se tabell 2).

Tabell 1

Schematisk konsoliderad balansräkning för euroområdets MFI

 
  
 
 
 
 

 
 
 

1) Inklusive statens skulder av monetär art.
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Tabell 2

Monetär presentation av euroområdets betalningsbalans
(På kontantbasis)

Som framgår av denna förenklade presentation
är förändringen i MFI-sektorns utländska
nettotillgångar en spegelbild av de trans-
aktioner som genomförs av hemmahörande i
euroområdet exkl. MFI med hemmahörande
utanför euroområdet. Detta beror på att
utländska transaktioner hos hemmahörande
i euroområdet exkl. MFI påverkar den
konsoliderade balansräkningen för euro-
områdets MFI i den mån som motsvarande
betalningar går genom banksystemet. Till följd
av detta kan många av de monetära
finansinstitutens utländska transaktioner och
den resulterande förändringen i deras
balanser avseende utländska nettotillgångar
kopplas till icke-MFI-sektorns utländska
transaktioner.

� Långfristiga finansiella skuldförbindelser
utgörs av inlåning med en avtalad löptid på
över två år, skuldförbindelser emitterade av
euroområdets MFI med en ursprunglig löptid
på över två år, inlåning med en uppsägningstid
på över tre månader samt MFI-sektorns
kapital och reserver. Långfristiga finansiella
skuldförbindelser är undantagna från
definitionen av M3 eftersom de i högre grad
betraktas som portföljinstrument som används
för placering av sparande  än som
betalningsmedel. Trots detta kan de betraktas

som substitut för vissa poster i M3.
Utvecklingen i de långfristiga finansiella
skuldförbindelserna kan även spegla finansiella
beslut som tas av MFI, eftersom de kan utgöra
en alternativ finansieringskälla till kortsiktiga
skulder, och göra det möjligt för MFI att ha en
löptidsstruktur för sina skulder som ligger mer
i linje med den för deras tillgångar.

� Andra motposter inbegriper de övriga posterna
i den konsoliderade balansräkningen. En av
dessa är den offentliga sektorns inlåning i MFI-
sektorn. Dessutom ingår anläggningstillgångar,
dvs. icke-finansiella tillgångar hos MFI, som t.ex.
byggnader. De övriga tillgångarna och
skulderna inbegriper en mängd olika poster,
t.ex. finansiella derivatkontrakt, förutbetalda
kostnader och upplupna intäkter som hänför
sig till ”svävande poster” och ”poster på väg”,
upplupna räntor på ut- och inlåning, upplupen
vinstutdelning, förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter som inte hänför sig till den
primära MFI-verksamheten, motposter till statlig
myntutgivning, nettopositioner som härrör från
värdepapperslån utan kontantsäkerhet samt
upplupna kostnader och förutbetalade intäkter,
netto, som hänför sig till framtida avveckling
av värdepapperstransaktioner. Slutligen
inbegriper övriga motposter även en
balanspost för den kortfristiga inlåning hos
staten som ingår i M3 (se box 2).

1) I denna förenklade presentation ingår inte MFI-sektorns utländska transaktioner klassificerade i bytesbalansen
eller i kapitalbalansen eller restpost som avser denna sektors utländska transaktioner.

Utländska transaktioner av andra sektorer än MFI:
Bytesbalans

+ Kapitaltransfereringar
+ Finansiell balans
+ Restpost
= Betalningsbalans för andra sektorer än MFI

MFI-sektorns utländska transaktioner1):

Eurosystemets finansiella transaktioner
+ Övriga MFI:s finansiella transaktioner
= Betalningsbalans för MFI

Betalningsbalansidentiteten innebär följande:

Betalningsbalans för andra sektorer än MFI
=                         -Betalningsbalans för MFI
= Förändring i MFI:s utländska nettotillgångar
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Förhållandet mellan M3 och dess motposter vilar
på en bokföringsidentitet. Det föreligger inget
orsakssamband mellan M3 och dess motposter. I
praktiken beror de flesta av posterna i
balansräkningen på rörelser i räntor och på
utvecklingen av den ekonomiska aktiviteten och
inflationen. I detta avseende har olika poster i
balansräkningen gemensamma eller liknande
bestämningsfaktorer och deras förändringar kan
ge en fingervisning om den underliggande
utvecklingen i euroområdets ekonomi. Även om
det kan var möjligt att hänföra rörelser i enskilda
motposter till de i M3 är detta inte nödvändigtvis

alltid fallet. En ökad utlåning till hemmahörande i
euroområdet är t.ex. inte alltid kopplad till en
förändring i M3 om låntagarna använder pengarna
för att finansiera investeringar utanför
euroområdet. I detta fall motsvaras en ökning i
posten ”lån till hemmahörande i euroområdet”
av en minskning av de monetära finansinstitutens
utländska nettotillgångar. Analysen av mot-
posterna bidrar emellertid till att komplettera
analysen av utvecklingen av penningmängden och
till att underlätta en bättre förståelse av
ekonomiska tendenser i euroområdet.

4 Strukturen på balansräkningarna för euroområdets
monetära finansiella institut i mars 1999

Den konsoliderade balansräkningen
för euroområdets MFI

Den konsoliderade balansräkningen för
euroområdets MFI ligger till grund för en analys
av utvecklingen i M3 och dess motposter för
euroområdet som helhet. I diagram 1 nedan visas
sammansättningen  av den konsoliderade
balansräkningen för euroområdets MFI i slutet
av mars 1999.

På skuldsidan svarade poster som ingår i M3 för
40,8% av de totala skulderna i mars 1999. I fråga
om komponenterna i M3 står utelöpande sedlar
och mynt och inlåning över natten (som
tillsammans utgör det snäva penningmängds-
måttet M1) för 7,1% respektive 32,4% av M3, vilket
innebär en andel för M1 i M3 på något under
40%. Inlåning med en avtalad löptid på upp till
två år svarar för 19,5% av M3, medan inlåning
med en uppsägningstid på upp till tre månader
svarar för 27,8% av M3 (dessa två kategorier plus
de skulder som ingår i M1 utgör det
mellanliggande penningmängdsmåttet M2).
Slutligen utgör de omsättningsbara instrument
som ingår i M3 (men inte i M2) 13,2% av M3.
Bland dessa uppgick andelar i penningmarknads-
fonder och penningmarknadsinstrument (netto)
till 8,2% av M3, repoavtal til l 4,0% och
skuldförbindelser emitterade med en löptid på
upp till två år till 1,1%.

Andelen långfristiga finansiella skuldförbindelser
uppgick till 30,6% av MFI:s totala skulder i mars
1999. Inlåning med en överenskommen löptid på
över två år svarade för 10,1% av den totala
konsoliderade balansräkningen för euroområdets
MFI och andelen skuldförbindelser emitterade med
en löptid på över två år uppgick till 12,4%.
Kapital och reserver svarade för 7,0% av de totala
skulderna. Slutligen svarade  inlåning med en
uppsägningstid på över tre månader för 1,1%.

På tillgångssidan av den konsoliderade balans-
räkningen utgjorde lån till hemmahörande i
euroområdet den största posten i slutet av mars
och svarade för 70,6 % av totalen. Merparten av
lånen till hemmahörande i euroområdet gick till
den privata sektorn (vars andel uppgick till 73,6%
av de totala lånen till hemmahörande i
euroområdet), medan återstoden var lån till den
offentliga sektorn. Cirka 90% av lånen till den
privata sektorn utgjordes av direkt utlåning, dvs.
lån. Värdepapperiserad utlåning i form av
skuldförbindelser, aktier och andra andelar stod
för resterande 10%. Lån till den offentliga sektorn
bestod däremot främst av monetära finansinstituts
köp av skuldförbindelser (vilka svarade för nästan
60% av de monetära finansinstitutens utlåning
till den offentliga sektorn).
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Diagram 1

Konsoliderad balansräkning för euroområdets MFI
(Mars 1999, andelar  i procent)

I mars 1999 hade MFI-sektorn (inkl. Euro-
systemet) en positiv balans i de utländska
nettotillgångarna. Utländska skulder uppgick till
15,6% av de totala konsoliderade skulderna i
euroområdet och utländska tillgångar uppgick
till 18,8% av de totala konsoliderade till-
gångarna i euroområdet. Utestående stockar i
Eurosystemets utländska tillgångar och skulder
inbegriper temporära bruttopositioner gente-
mot de nationella centralbanker som inte deltar
i euroområdet och avser verksamheten inom
ramen för betalningssystemet TARGET.
Naturligtvis försvinner dessa balanser på
nettobasis.

Strukturen på den aggregerade
balansräkningen för euroområdets
MFI, exkl. Eurosystemet

Den aggregerade balansräkningen för ”övriga MFI”
i euroområdet (dvs. MFI exkl. Eurosystemet) visar
det finansiella läget för dessa MFI gentemot de
övriga sektorerna i ekonomin och gentemot
hemmahörande utanför euroområdet. En upp-
delning på land och instrument kan också till-
handahållas.

Huvudsakliga skulder

Som framgår av tabell 3 svarar institut i Tyskland
för över en tredjedel (36,2%) av det totala

skuldbeloppet i den aggregerade balansräkningen
för övriga MFI i euroområdet. De tre största
länderna i euroområdet (Tyskland, Frankrike och
Italien) står för 70,9% av de totala skulderna.
Andra länders andelar av den totala ba-
lansräkningen för övriga MFI i euroområdet
varierar från 0,7% för Finland till 6,7% för Spanien.
Övriga MFI hemmahörande i Luxemburg har en
andel på 4% av de totala skulderna för övriga
MFI i eurorområdet. Detta innebär att för
Luxemburg andelen  i procent av nationell BNP
är den största bland alla länder i euroområdet.

Inlåning utgör den största skuldkategorin för övriga
MFI i euroområdet, och står för 67,8% av de totala
skulderna (se tabell 3). Ungefär hälften av denna
inlåning härstammar från de sektorer som innehar
penningmängden  i euroområdet, medan inlåning
mellan monetära finansinstitut står för lite mer
än en tredjedel av den totala inlåningen (34,0%)
(se tabell 2.2. i statistikbilagan i ECB:s
månadsrapport). Övrig inlåning innehas av
hemmahörande utanför euroområdet (16% av
den totala inlåningen) och av staten (1%). Den
relativa betydelsen av enskilda länder i fråga om
inlåningen motsvarar i stort sett deras andel av
de totala skulderna.

Emitterade skuldförbindelser utgjorde den näst
största skuldposten i den aggregerade balans-
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räkningen för övriga MFI i euroområdet, med en
andel på 14,9%. De belopp som emitteras är
särskilt stora i Tyskland och uppgår till 54,6% av
totalen för euroområdet, medan övriga MFI
hemmahörande i Frankrike och Spanien svarar
för ett relativt litet belopp av emitterade
skuldförbindelser i jämförelse med deras andel
av den totala aggregerade balansräkningen för
euroområdet.

Tabell 3

Totala aggregerade skulder för övriga MFI, fördelade på land och instrument
(Mars 1999)

De monetära finansinstitutens skulder med
avseende på andelar i penningmarknadsfonder och
penningmarknadspapper svarar för en relativt liten
del av totalen med 1,9% respektive 1,2% av de
totala skulderna. Dessa skulder är till största delen
koncentrerade till Frankrike, som uppvisar en
andel på 69,4% av det totala beloppet för
penningmarknadspapper i euroområdet och
62,0% av totalen för andelar i penning-

Anm: Med ”i % av nationella skulder” avses varje posts procentuella andel av de totala skulderna för övriga MFI i varje land. Med
”i % av totalen för euroområdet” avses varje lands procentuella andel av totalen i euroområdet för varje post.
1) Totala skulder hos MFI exkl. Eurosystemet i procent av nationell nominell BNP för 1998. Källor: Eurostat och ECB:s

beräkningar.

Belgien 76,0 5,4 11,3 3,7 0,2 0,4 0,0 0,0
Tyskland 67,3 35,9 22,4 54,6 0,4 7,4 0,5 14,1
Spanien 78,0 7,7 3,4 1,5 4,8 16,8 0,0 0,0
Frankrike 63,4 22,5 9,6 15,6 4,9 62,0 3,5 69,4
Irland 78,1 2,0 8,3 1,0 - - 0,0 0,0
Italien 59,6 9,3 16,5 11,8 0,2 1,3 0,0 0,0
Luxemburg 78,4 4,6 5,6 1,5 5,8 12,2 2,4 8,0
Nederländerna 74,7 6,7 13,9 5,7 - - 0,0 0,0
Österrike 71,4 3,3 17,2 3,6 - - 0,0 0,0
Portugal 63,8 1,8 5,1 0,7 - - 0,0 0,0
Finland 67,4 0,7 5,0 0,2 - - 14,1 8,6
Euroområdet 67,8 100,0 14,9 100,0 1,9 100,0 1,2 100,0
Totalt (miljarder euro) 9933 2176 280 178

Inlåning

(alla valutor)

Emitterade

skuldförbindelser

Andelar i penning-

marknadsfonder

Penningsmarknads-

papper

i % av
nationella

skulder

i % av totalen
för

 euroområdet

i % av
nationella

skulder

i % av totalen
för

 euroområdet

i % av
nationella

skulder

i % av totalen
för

 euroområdet

i % av
nationella

skulder

i % av totalen
för

 euroområdet

Belgien 3,9 3,7 8,7 4,6 318,9 4,9
Tyskland 4,1 29,1 5,3 21,1 274,6 36,2
Spanien 8,0 10,3 5,8 4,2 187,5 6,7
Frankrike 5,5 25,9 13,0 34,6 272,1 24,1
Irland 6,8 2,3 6,8 1,3 333,3 1,7
Italien 7,2 14,8 16,5 19,3 146,5 10,8
Luxemburg 2,4 1,9 5,4 2,4 3768,3 4,0
Nederländerna 4,9 5,8 6,5 4,4 253,0 6,1
Österrike 5,0 3,1 6,3 2,2 243,1 3,1
Portugal 6,0 2,2 25,2 5,4 295,8 1,9
Finland 5,9 0,9 7,6 0,6 95,9 0,7
Euroområdet 5,1 100,0 9,1 100,0 249,5 100,0
Totalt (miljarder euro) 750 1328 14645

Kapital

och reserver

i % av
nationella

skulder

Övriga

skulder

Totala skulder

i % av totalen
för

 euroområdet

i % av
nationella

skulder

i % av totalen
för

 euroområdet

i % av
nationella

skulder

i % av totalen
för

 euroområdet
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marknadsfonder i euroområdet. Med tanke på
Luxemburgs ringa storlek emitterar även MFI
hemmahörande i Luxemburg en stor andel av
dessa kortfristiga omsättningsbara värdepapper.
Dessutom har, jämfört med landets storlek,
spanska MFI en relativt hög andel av totalen av
andelar i penningmarknadsfonder, och finska MFI
emitterar en relativt hög andel penningmarknads-
papper.

Tabell 4

Totala aggregerade tillgångar hos övriga MFI, fördelade på land och instrument
(Mars 1999)

Anm: Med ”i % av nationella tillgångar” avses varje posts procentuella andel av de totala tillgångarna för övriga MFI i varje
land. Med ”i % av totalen för euroområdet” avses varje lands procentuella andel av totalen i euroområdet för varje post.
1)  Totala tillgångar hos MFI exkl. Eurosystemet i procent av nationell nominell BNP för 1998. Källor: Eurostat och ECB:s

beräkningar.

Slutligen svarar kapital och reserver, dvs. de övriga
monetära finansinstitutens egna medel, och övriga
skulder för 5,1% respektive 9,1% av de totala
skulderna i euroområdet. Länderandelarna
motsvarar med få undantag i stort de för de totala
skulderna i euroområdet.

Belgien 63,5 4,3 27,1 8,1 2,3 3,1 0,0 0,1
Tyskland 76,3 38,5 15,2 33,9 5,0 49,7 0,1 6,6
Spanien 73,9 6,9 15,0 6,1 4,1 7,6 0,5 5,1
Frankrike 67,2 22,6 16,1 23,9 1,7 11,3 2,1 78,1
Irland 73,0 1,8 18,6 2,0 1,7 0,8 0,0 0,0
Italien 65,5 9,7 16,5 10,7 4,1 12,0 0,0 0,0
Luxemburg 66,9 3,7 27,1 6,7 1,6 1,7 1,0 6,0
Nederländerna 81,4 6,9 11,3 4,2 3,5 6,0 0,0 0,0
Österrike 77,3 3,4 12,4 2,4 5,7 4,9 0,0 0,0
Portugal 57,2 1,5 11,0 1,3 4,5 2,4 0,0 0,0
Finland 70,6 0,7 13,2 0,6 1,9 0,4 3,6 4,1
Euroområdet 71,7 100,0 16,2 100,0 3,6 100,0 0,7 100,0
Totalt (miljarder euro) 10501 2379 528 95

Län Andra värdepapper

än aktier

Aktier/övrigt

riskkapital

Penningsmarknads-

papper

i % av
nationella
tillgångar

i % av totalen
för

 euroområdet

i % av
nationella
tillgångar

i % av totalen
för

 euroområdet

i % av
nationella
tillgångar

i % av totalen
för

 euroområdet

i % av
nationella
tillgångar

i % av totalen
för

 euroområdet

Belgien 0,5 1,6 6,6 5,2 318,9 4,9
Tyskland 0,7 14,5 2,7 15,8 274,6 36,2
Spanien 2,2 8,6 4,3 4,7 187,5 6,7
Frankrike 3,4 48,7 9,5 37,3 272,1 24,1
Irland 0,6 0,6 6,1 1,7 333,3 1,7
Italien 2,9 18,2 11,0 19,1 146,5 10,6
Luxemburg 0,5 1,2 3,0 2,0 3768,3 4,0
Nederländerna 0,6 2,2 3,2 3,1 253,0 6,1
Österrike 1,0 1,9 3,6 1,9 243,1 3,1
Portugal 1,3 1,4 26,1 8,2 295,8 1,9
Finland 2,4 1,1 8,3 1,0 95,9 0,7
Euroområdet 1,7 100.0 6,3 100,0 249,5 100,0
Totalt (miljarder euro) 244 897 14645

Anläggnings-

tillgångar

i % av
nationella
tillgångar

Övriga

tillgångar

Totala tillgångar

i % av totalen
för

 euroområdet

i % av
nationella
tillgångar

i % av totalen
för

 euroområdet

i % av
nationella
tillgångar

i % av totalen
för

 euroområdet
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Huvudsakliga tillgångar

För euroområdet som helhet utgör lån den
ojämförligt viktigaste tillgången i den aggregerade
balansräkningen för övriga MFI i mars 1999, och
svarar för 71,7% av de totala tillgångarna (se
Tabell 4). Innehav av andra värdepapper än aktier
utgör den näst största posten, och svarar för
16,2% av de totala tillgångarna för övriga MFI,
medan innehav av aktier/övrigt rikskapital endast
uppgick till 3,6% av de totala tillgångarna. Innehav
av penningmarknadspapper uppgick till blott
0,7% av de aggregerade tillgångarna.

I fråga om lån motsvarar de enskilda ländernas
andelar i stort andelarna av den aggregerade
balansräkningen för övriga MFI euroområdet. Ett
liknande mönster framträder för innehav av andra
värdepapper än aktier. Vad beträffar aktier/övrigt
riskkapital innehar övriga MFI i Tyskland en relativt
hög andel av det totala aggregerade beloppet för
euroområdet (nästan 50%), medan den hos övriga
MFI hemmahörande i Frankrike endast är hälften
så stor som deras andel av de totala tillgångarna
för euroområdet. Samtidigt innehar övriga franska
MFI 78,1% av det totala beloppet av
penningmarknadspapper i euroområdet och de
innehar också en relativt stor andel av an-
läggningstillgångar och övriga tillgångar i jäm-
förelse med institut i andra länder i euroområdet.

Strukturen på inlåningen från de
sektorer som innehar penning-
mängden

I tabell 5 visas strukturen på inlåning som innehas
av hemmahörande i euroområdet exkl. MFI, med
en uppdelning på ursprungliga löptider. I
euroområdet som helhet är inlåning med en
överenskommen löptid den vanligaste typen av
inlåning från de sektorer som innehar
penningmängden , och svarar för mer än 40% av
totalen. Inlåning över natten och uppsägningsbar
inlåning  står också för avsevärda andelar av
totalen (28,5% respektive 27%). Över hälften av
beloppen för inlåning med en överenskommen
löptid är långfristiga (cirka 56% har en löptid på
över två år). En betydande del av den
uppsägningsbara inlåningen  (cirka 91%) kan där-

emot klassificeras som inlåning med en upp-
sägningstid på upp till tre månader.

Med avseende på länderfördelningen når inlåning
över natten relativt höga nivåer i Italien (24,9% av
totalen för inlåning över natten i euroområdet) i
jämförelse med Italiens andel av den totala
inlåningen i euroområdet (11,7%). Tysklands andel
av inlåning över natten är däremot relativt liten
(27,5% av det totala inlåningen över natten i
euroområdet, medan landets andel av den totala
inlåningen uppgår till 39,1%). I andra länder
motsvarar andelen inlåning över natten mer deras
andel av den totala inlåningen.

I fråga om inlåning med överenskommen löptid är
den andel som innehas av MFI hemmahörande i
Italien av det totala beloppet av sådan inlåning i
euroområdet relativt liten (5%, jämfört med 11,7%
av den totala inlåningen), medan den andel som
innehas av MFI hemmahörande i Tyskland är
relativt stor (cirka 45% av totalen för
euroområdet). Andelen inlåning med en
överenskommen löptid på upp till ett år är särskilt
stor i Luxemburg och svarar för nästan 10% av
den totala inlåningen med en överenskommen
löptid på upp till ett år i euroområdet. Omvänt
uppgår Luxemburgs andel av den totala
inlåningen  i euroområdet till blott 2,8%. MFI i
Italien står för den största andelen av inlåning
med en överenskommen löptid på över ett och
upp till två år. Av det totala beloppet för inlåning
i euroområdet med en överenskommen löptid
på över två år, är nästan 85% koncentrerad till
Tyskland och Frankrike.

Bruket av uppsägningsbar inlåning  är inte lika
vanligt i euroområdet som inlåning med
överenskommen löptid. Jämfört med den
nationella MFI-sektorns andelar av den totala
inlåningen har uppsägningsbar inlåning  liten
betydelse i Luxemburg, Österrike och Portugal.
Inlåning med en uppsägningstid på upp till tre
månader är vanlig i de flesta länder, medan
inlåning med en uppsägningstid på över tre
månader nästan uteslutande återfinns i Tyskland
(98,8% av totalen). Den  står endast för en liten
andel av den totala inlåningen  i euroområdet
(2,5%).
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I ECB:s statistiska ramverk omfattas även
repoavtal under rubriken ”inlåning från de
sektorer som innehar penningmängden”, även om
de i vissa länder i praktiken har kännetecken som
liknar de hos omsättningsbara värdepapper. Dessa
instrument innehas främst i Spanien (40,8% av
totalen för euroområdet), Italien (36,1%) och
Frankrike (20,1%).

Inlåning till MFI (exkl. Eurosystemet)
(Mars 1999)

Tabell 5

Anm: Med ”i % av nationell inlåning” avses varje posts procentuella andel av den totala inlåningen för övriga MFI i varje land.
Med ”i % av totalen för euroområdet” avses varje lands procentuella andel av totalen för euroområdet för varje post.

Strukturen på lånen till den icke-
finansiella privata sektorn

Uppgifter som sammanställs kvartalsvis möjliggör
en låneanalys fördelad på sektorer. Den första
uppsättningen viktiga kvartalsdata som visar hur
utestående lån till den icke-finansiella privata

Belgien 21,0 3,5 35,0 4,0 28,4 8,1 0,8 2,5 5,8 1,2
Tyskland 20,1 27,5 46,9 44,9 12,4 29,3 0,4 11,5 34,1 58,5
Spanien 27,7 8,3 32,0 6,7 24,9 12,9 3,4 19,5 3,7 1,4
Frankrike 25,1 15,9 39,2 17,3 5,6 6,1 0,2 2,8 33,4 26,4
Irland 12,8 0,7 49,7 1,8 39,0 3,5 1,7 1,7 9,0 0,6
Italien 60,7 24,9 17,4 5,0 9,7 6,8 4,0 31,1 3,8 1,9
Nederländerna 34,7 3,4 61,8 4,2 57,6 9,7 0,9 1,7 3,3 0,4
Luxemburg 32,1 7,7 32,1 5,4 15,5 6,4 0,6 2,9 16,0 4,8
Österrike 24,2 3,0 75,1 6,5 42,4 9,0 3,5 8,2 29,2 4,5
Portugal 33,4 2,5 66,1 3,4 56,5 7,3 7,2 10,3 2,4 0,2
Finland 65,0 2,7 24,5 0,7 12,1 0,9 10,1 7,9 2,4 0,1
Euroområdet 28,5 100,0 40,8 100,0 16,5 100,0 1,5 100,0 22,8 100,0
Totalt (miljarder euro) 1384 1983 803 72 1107

% nationell
inlåning

% euro-
området

% nationell
inlåning

% euro-
området

% nationell
inlåning

% euro-
området

% nationell
inlåning

% euro-
området

% nationell
inlåning

% euro-
området

Inlåning över

natten Totalt upptill ett år
över ett och
upp till 2 år över 2 år

Inlåning medöverenskommen löptid

Belgien 43,5 7,6 43,4 8,4 0,1 0,1 0,5 0,7 4,7
Tyskland 32,9 47,7 26,6 42,5 6,3 98,8 0,1 1,0 39,1
Spanien 22,7 7,2 22,7 7,9 0,0 0,0 17,7 40,8 8,5
Frankrike 31,6 21,1 31,6 23,3 0,0 0,0 4,1 20,1 18,0
Irland 36,7 2,0 36,5 2,2 0,1 0,1 0,8 0,3 1,5
Italien 10,5 4,5 10,5 5,0 0,0 0,0 11,4 36,1 11,7
Nederländerna 3,3 0,3 3,1 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 2,8
Luxemburg 35,6 9,1 35,5 10,0 0,1 0,3 0,2 0,4 6,9
Österrike 0,2 0,1 0,2 0,0 0,4 0,6 0,1 0,1 3,5
Portugal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,3 2,1
Finland 10,3 0,4 10,3 0,5 0,0 0,0 0,1 0,0 1,2
Euroområdet 27,0 100,0 24,5 100,0 2,5 100,0 3,7 100,0 100,0
Totalt (miljarder euro) 1310 1189 121 180 4856

% nationell
inlåning

% euro-
området

% nationell
inlåning

% euro-
området

% nationell
inlåning

% euro-
området

% nationell
inlåning

% euro-
området

% euro-
området

Totalt över 3 månader
Reproavtal Total inlåning

Uppsägningsbar inlåning

upp till 3 månader

Inlåning med överenskommen löptid
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sektorn är sammansatta när det gäller sektor, typ
och ursprunglig löptid publicerades i ECB:s
månadsrapport för april 1999 (se tabell 2.5 i
statistikbilagan).

I tabell 6 nedan redogörs för lån från övriga MFI
fördelade på sektorer, med separata uppgifter för
icke-finansiella företag, hushåll och hushållens
ideella organisationer. I mars 1999 svarar lånen

till hushåll i hela euroområdet för 52,4% av det
totala värdet på de utestående lånen till den icke-
finansiella privata sektorn, medan motsvarande
andel för de icke-finansiella företagen var 46,9%.
Lånen till hushållens ideella organisationer (t.ex.
konsumentkooperativ, välgörenhetsorganisationer,
kulturföreningar, fackföreningar och politiska
partier) svarar för 0,7%.

Tabell 6

Lån från MFI till den icke-finansiella privata sektorn, fördelade på typ
(Mars 1999)

Anm: Med ”i % av nationella lån” avses varje posts procentuella andel av de totala lånen för varje land. Med ”i % av totalen för euroområdet”
avses varje lands procentuella andel av totalen för euroområdet för varje post.

Belgien 50,7 3,8 48,8 3,2 5,1 2,0
Tyskland 36,6 32,4 62,8 49,8 10,8 51,7
Spanien 48,3 8,8 51,2 8,3 9,6 9,3
Frankrike 50,8 20,0 48,3 17,0 10,7 22,8
Irland 46,1 1,0 52,2 1,0 12,7 1,5
Italien 66,7 17,6 32,2 7,6 2,6 3,6
Luxemburg 67,7 1,4 30,3 0,5 1,4 0,2
Nederländerna 46,2 7,2 53,8 7,5 3,5 3,0
Österrike 69,9 5,0 29,3 1,9 9,7 3,7
Portugal 47,8 1,9 51,9 1,8 6,7 1,4
Finland 40,9 0,9 58,2 1,2 5,9 0,7
Euroområdet 46,9 100,0 52,4 100,0 8,7 100,0
Totalt (miljarder euro) 2268,0 2535,0 421,0

Icke-finansiella

företag

i % av
nationella

lån

Hushåll

Konsumentkrediter

i % av totalen
för

 euroområdet lån

i % av
nationella

lån

i % av totalen
för

 euroområdet lån

i % av
nationella

lån

i % av totalen
för

 euroområdet lån

Belgien 28,1 3,1 15,5 4,6 0,5 2,5 3,5
Tyskland 38,6 50,2 13,4 47,3 0,6 36,7 41,6
Spanien 31,2 8,3 10,4 7,5 0,5 6,3 8,5
Frankrike 29,4 17,0 8,2 12,9 0,9 23,8 18,5
Irland 39,6 1,3 0,0 0,0 1,7 2,4 1,0
Italien 11,4 4,4 18,2 19,2 1,2 19,9 12,4
Luxemburg 9,7 0,3 19,2 1,5 1,9 2,5 0,9
Nederländerna 45,5 10,4 4,8 3,0 0,0 0,0 7,3
Österrike 13,7 1,4 6,0 1,7 0,8 3,7 3,3
Portugal 39,4 2,3 5,8 0,9 0,3 0,8 1,8
Finland 38,3 1,3 14,0 1,3 0,9 1,3 1,1
Euroområdet 31,9 100,0 11,7 100,0 0,7 100,0 100,0
Totalt (miljarder euro) 1546,0 568,0 36,0 4839,0

Lån för husköp Andra lån

Hushållens ideella
organisationer

Totalt

i % av
nationella

lån

i % av totalen
för  euro-

området lån

i % av
nationella

lån

i % av totalen
för  euro-

området lån

i % av
nationella

lån

i % av totalen
för  euro-

området lån

i % av totalen
för  euro-

området lån

Hushåll
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Tabell 7

Lån från MFI till icke-finansiella företag och hushåll, fördelade på

ursprunglig löptid
(Mars 1999)

För hushållen finns dessutom en fördelning på
typer av lån. Av tabell 6 framgår att lån för husköp
spelar en viktig roll i euroområdet. I mars 1999
svarar dessa för cirka 32% av de totala lånen till
den icke-finansiella privata sektorn, medan den
andel av lånen som klassificeras som konsument-
krediter låg på 8,7%. Övriga lån till hushållen
(främst för affärs- eller utbildningsändamål, eller
för att konsolidera hushållsskulder) svarar för
11,7% av den totala utlåningen till icke-finansiella
företag och hushåll.

Det föreligger vissa avsevärda skillnader mellan
länderna i euroområdet vad beträffar den relativa
betydelsen av varje typ av lån på nationell nivå.
MFI hemmahörande i Tyskland innehar en relativt
stor andel av de totala lånen till hushållen i
euroområdet, omkring 50% för lån av alla slag,
medan deras andel av lån till icke-finansiella
företag följaktligen är relativt låg. Lån för husköp
är den viktigaste typen av lån till hushåll i alla
länder i euroområdet, med undantag för Italien
och Luxemburg, där andra lån är viktigare. I Italien,
Luxemburg och Nederländerna ligger
konsumentkrediter långt under genomsnittet för
euroområdet, medan de största andelarna  för
detta slags krediter återfinns i Tyskland, Frankrike
och Irland.

En nedbrytning av lån i ursprunglig löptid är också
relevant för den penningpolitiska transmissions-
mekanismen. Tidpunkten för penningpolitikens
påverkan på ekonomin kommer att bero på den
hastighet med vilken centralbankens räntor
överförs till bankernas utlåningsräntor. Detta beror
i sin tur på den relativa betydelsen av lån med
kort löptid i jämförelse med lån med lång löptid,
vilken framgår av kvartalsuppgifterna för MFI (se
tabell 7). Det är dessutom avhängigt  andelen av
lån till fast ränta i jämförelse med lån till rörlig
ränta.

Som framgår av tabell 7 har nästan hälften av
lånen till icke-finansiella företag inom
euroområdet som helhet en löptid på över fem
år. Andelen långfristiga lån till icke-finansiella
företag är störst i Tyskland (61%), följt av
Nederländerna, Finland (58%) och Frankrike
(55%). Som en jämförelse kan nämnas att i vissa
länder sköter icke-finansiella företag i huvudsak
sin finansiering genom lån med en ursprunglig
löptid på upp till ett år (Italien, Luxemburg och
Portugal).

Vad beträffar hushållen uppgår andelen
konsumentkrediter med en löptid på över fem år
till 44% (se tabell 7), medan 94% av det utstående

Icke-finansiella företag

(i procent av totalen)

Belgien 35 20 45 4 77 18 0 1 99

Tyskland 29 10 61 20 20 59 1 6 93

Spanien 38 22 40 18 42 40 1 3 97

Frankrike 29 16 55 12 66 22 0 4 96

Irland 44 22 34 78 18 4 0 10 90

Italien 51 23 25 31 49 20 2 4 94

Luxemburg 67 11 22 13 83 5 4 2 94

Nederländerna 34 8 58 52 28 20 1 5 94

Österrike 37 13 50 18 16 66 2 5 93

Portugal 63 18 19 35 53 12 1 2 97

Finland 20 22 58 38 21 41 1 3 96

Euroområdet 36 15 49 20 36 44 1 5 94

Hushåll

Konsumentkredit
(i procent av totalen)

Utlåning för husköp
(i procent av totalen)

Upp till
1 år

Över 1
och upp
till 5 år

Över
5 år

Upp till
1 år

Över 1
och upp
till 5 år

Över
5 år

Över
5 år

Över 1
och upp
till 5 år

Upp till
1 år
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beloppet av lån från MFI till husköp (inkl. lån för
byggnation och renovering) faller inom samma
löptidskategori. Medan det föreligger vissa
skillnader i mönstren för konsumentkrediter
mellan länderna i euroområdet är strukturen på
lån för husköp relativt enhetlig, och i samtliga fall

har minst 90% av lånen för husköp en ursprunglig
löptid på över fem år. Det kan emellertid, vilket
påpekas ovan, föreligga skillnader mellan länder i
fråga om den andel av lån för husköp som är
kopplad till rörliga räntor.

5 Avslutande kommentarer

I denna artikel beskrivs både den aggregerade
och den konsoliderade balansräkningen för MFI-
sektorn i början av 1999. Analysen har visat att
dessa balansräkningar tillhandahåller en rik
informationskälla för monetära analyser för
euroområdet som helhet. Dessutom visar artikeln
på viktiga likheter – men även viktiga skillnader
– med avseende på några av huvuddragen i den
finansiella strukturen hos de 11 medlemsstaterna
i euroområdet vid starten av etapp 3 av
Ekonomiska och monetära unionen (EMU).

Av den aggregerade balansräkningen för
euroområdets MFI framgår att huvudposterna på
tillgångs- och skuldsidan utgörs av utlåning och
inlåning. Av uppgifterna för mars 1999 framgår
att varje lands andel av dessa två poster (inkl.
positioner mellan MFI) i stort sett motsvarar
landets andel av de totala tillgångarna/skulderna
hos euroområdets MFI, exkl. Eurosystemet.

I fråga om övriga tillgångar och skulder är vissa
skillnader mellan länderna värda att notera.
Skuldförbindelser som emitteras av MFI är särskilt
viktiga bland tyska MFI men har relativt liten
betydelse för MFI hemmahörande i Frankrike och
Spanien. Penningmarknadspapper är mest
koncentrerade till Frankrike, men även MFI
hemmahörande i Luxemburg emitterar och
innehar stora belopp, särskilt med tanke på den
ringa storleken på landets ekonomi.

Om man tittar närmare på löptiderna för den
monetära sektorns inlåning framgår att inlåning
med överenskommen löptid är vanligast inom
euroområdet som helhet. Inlåning över natten och
uppsägningsbar inlåning  svarar också för en

betydande andel av totalen för euroområdet. Över
hälften av all inlåning med en överenskommen
löptid är långfristig (dvs. har en löptid på över
två år). Uppsägningsbar inlåning  är däremot för
det mesta kortfristig.

Strukturen på löptiderna för inlåningen från de
sektorer som innehar penningmängden uppvisar
vissa skillnader mellan olika länder. Skillnaderna
är mer markanta för vissa löptider. Detta är t.ex.
fallet vad beträffar uppsägningsbar inlåning, vilken
inte är särskilt vanlig i euroområdet. Inlåning med
en uppsägningstid på över tre månader
förekommer nästan uteslutande i Tyskland, men
den utgör endast en relativt liten andel av det
totala inlåningsbeloppet i euroområdet. Inlåning
med en överenskommen löptid på över två år är
dessutom främst koncentrerad till Tyskland och
Frankrike. Repoavtal är främst av betydelse i
Spanien, Frankrike och Italien.

Om man tittar på en uppdelning av lån på
sektorer, typ av lån och löptider framgår att lån
till hushåll utgör den största kategorin av lån till
den icke-finansiella privata sektorn i euroområdet.
Vad beträffar lånen till hushållen står lån för
husköp för den största delen i alla länderna i
euroområdet, med undantag för Italien och
Luxemburg. Slutligen har omkring hälften av alla
lån till icke-finansiella företag och 44% av
konsumentkrediterna en ursprunglig löptid på
över fem år. Dessa andelar varierar emellertid
avsevärt mellan länderna. I samtliga länder i
euroområdet har däremot en mycket stor andel
av lån för husköp en ursprunglig löptid på över
fem år.
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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 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 jul 101 753 244 594 12 827 3 832 188 687 142 963 44 991 0
9 101 753 244 546 12 415 4 002 198 094 152 001 44 991 0

16 101 753 245 833 12 344 4 140 193 768 148 065 45 001 0
23 101 754 247 105 11 717 4 364 194 138 146 956 45 001 0
30 101 754 245 380 12 802 4 162 214 012 166 954 45 001 0

2. Skulder

Utelöpande
sedlar

1

Skulder i euro
till motparter

inom den
finansiella

sektorn i
euroområdet

2

Löpande
räkningar

(inkl.
kassakrav)

3

Inlånings-
facilitet

4

Inlåning med
fast löptid

5

Finjust.
repotrans-

aktioner

6

Skulder
avs. tilläggs-

säkerheter

7

Emitterade
skuld-

certifikat

8

Tabell 1.1

1999 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

2 jul 342 556 112 235 112 120 95 0 0 20 10 158
9 344 694 102 529 102 185 316 0 0 28 10 158

16 344 405 104 586 104 499 68 0 0 19 10 158
23 342 580 94 151 92 351 1 788 0 0 12 10 158
30 345 768 109 826 109 789 27 0 0 10 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 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

0 177 29 527 25 806 60 156 78 537 716 192 2 jul
0 440 79 583 25 882 60 156 75 867 722 715 9
0 108 133 461 25 700 60 156 77 875 721 569 16
0 1 562 156 463 26 009 60 156 76 639 721 882 23
0 1 465 103 489 25 775 60 156 75 684 739 725 30

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

40 446 7 158 782 8 994 6 192 82 510 53 231 51 930 716 192 2 jul
56 382 6 962 757 8 559 6 192 82 510 53 217 50 755 722 715 9
52 128 6 924 741 9 611 6 192 82 510 53 217 51 097 721 569 16
61 172 7 265 716 9 924 6 192 82 510 53 217 53 997 721 882 23
62 055 6 727 871 10 606 6 192 82 510 53 218 51 794 739 725 30

Värde-
reglerings-

konto

14
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ECB:s räntor på stående faciliteter

(Nivå i procent per år; förändring i procentenheter)

Tabell 1.2

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

Tabell 1.3
Eurosystemets penningpolitiska transaktioner genom 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

Marginal ränta

4

Vägd
genomsnittlig

ränta
5

Löper i
[...] dagar

6

Fast ränta

3

Långa refinansieringstransaktioner

Datum för
avveckling

Bud
(belopp)

1

Tilldelning
(belopp)

2

Fastränteanbud Anbud till rörlig ränta

Marginalränta

4

Vägd
genomsnittlig

ränta
5

Löper i
[...] dagar

6

Fast ränta

3

Andra anbudstransaktioner

Datum för
avveckling

Typ av
transaktion

1

Bud
(belopp)

2

Tilldelning
(belopp)

3

Fastränteanbud Anbud till rörlig ränta

Marginalränta

5

Vägd
genomsnittlig

ränta
6

Löper i
[...] dagar

7

Fast ränta

4

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

22 2,00 -0,75 4,50 1,25
9 apr 1,50 -0,50 3,50 -1,00

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
29 64 973 15 000 2,65 2,66 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 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

7 jul 1 282 746 95 000 2,50 14
14 1 247 454 53 000 2,50 14
21 1 479 409 94 000 2,50 14
28 1 342 169 73 000 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 8 889,8 4 867,1 101,1 158,7 1 223,0 541,0 1 999,0
jun (p) 8 951,2 4 918,0 106,3 151,9 1 238,0 518,5 2 018,6

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 102,0 102,7 0,8 0,0 2,50
aug

 
(p) 102,9

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
jul 342,4 143,1 45,0 0,0 0,4 0,6 342,1 45,7 39,5 103,0 445,6

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

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

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

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

Uppfyllande-
period som
slutar:

Euro-
systemets

innehav av
guld och
utländsk

valuta
(netto)

1

Huvudsakl.
refinans.
transakt.

2

Långa
refinans.
transakt.

3

Övriga
transakt. 2)

4

Ut-
lånings-
facilitet

5

In-
lånings-
facilitet

6

Sedlar i
omlopp

7

Statlig
inlåning i

Euro-
systemet

8

Övriga
faktorer
(netto) 3)

9

Monetär

bas 5)

11

Kreditinstitutens

avistakonton 4)

10

Tillförsel av likviditet Indragning av likviditet

Eurosystemets penningpolitiska transaktioner
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Tabell 2.1

Aggregerad balansräkning för Eurosystemet1)2)

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

2 Monetär och finansiell utveckling i
euroområdet

1. Tillgångar

Lån till
hemma-
hörande

i euro-
området

1

MFI

2

Offentl.
sektorn

3

Övriga
hemma-
hörande

i euro-
området

4

Innehav
av andra

värde-
papper

än aktier
utg. av

hemma-
hörande i
euroomr.

5

MFI

6

Offentliga
sektorn

7

Övriga
hemma

hörande
i euro-

området

8

Innehav
av

aktier/
övr.risk.-

kapital
utg. av

hemma-
hörande

i euro-
området

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 513,4 492,8 20,4 0,2 94,0 1,5 91,9 0,6 8,1 4,0 4,1 425,9 9,4 52,1 1 103,0
apr 486,7 466,1 20,4 0,2 93,2 1,2 91,3 0,7 8,1 4,0 4,1 435,3 9,7 52,6 1 085,6
maj 420,4 399,9 20,4 0,2 93,1 1,6 90,8 0,7 8,2 4,0 4,2 386,8 9,8 51,0 969,4
jun(p) 646,2 625,6 20,4 0,2 92,4 1,5 90,0 0,9 8,8 4,4 4,3 499,2 9,8 47,9 1 304,2

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 348,3 454,4 391,4 55,1 7,9 4,9 5,3 138,0 97,7 54,5 1 103,0
apr 349,6 432,0 386,8 38,8 6,4 4,9 5,3 138,9 104,8 50,2 1 085,6
maj 353,0 358,8 308,6 42,7 7,5 4,9 5,3 137,4 60,9 49,1 969,4
jun(p) 355,8 581,6 529,6 44,1 7,8 4,9 5,3 141,3 170,8 44,5 1 304,2

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.
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, 40 miljarder i slutet av maj 1999 och EUR 149 miljarder i slutet av juni 1999.

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

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

Ute-
löp-
ande

sedlar
och

mynt

1

Inlåning
från

hemma-
hörande

i euro-
området

2

MFI

3

Staten

4

Övrig
offent.
sektor/
övriga

hemma-
hörande

i euro-
området

5

Dags-
lån

6

Med
avtalad
löptid

7

Med
upp-

sägn.-
löptid

8

Repo-
avtal

9

Andelar
i penn.
markn.-
fonder

10

Emit-
terade
skuld-

för-
bin-

delser

11

Penn.-
markn.
papper

12

Eget
kapital

och
reserver

13

Ut-
ländska
skulder

14

Övriga
skulder

15

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 9 281,9 3 248,5 810,5 5 223,0 2 136,5 789,4 1 139,9 207,2 95,8 497,9 115,3 382,6 1 613,8 246,5 852,2 14 724,6
jun (p) 9 409,6 3 289,0 815,6 5 305,0 2 126,4 801,5 1 115,8 209,1 96,6 484,0 112,1 371,9 1 633,5 248,3 871,5 14 870,0
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Källa: ECB.
1) Uppgifterna har reviderats i ljuset av ny information.
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gångar
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1. Tillgångar
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Tabell 2.3
Konsoliderad balansräkning för euroområdets MFI inkl. Eurosystemet 1)2)

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

1. Tillgångar, utestående

Lån till
hemma

hörande
i euro-

området

1

Offentliga
sektorn

2

Övriga
hemma-
hörande

i euro-
området

3

Innehav
av andra

värdepapper
än aktier ut-

givna av
hemma-
hörande

i euroområd.
4

Offentliga
sektorn

5

Övriga
hemma-
hörande

i euro-
området

6

Innehav
av aktier/

övr.risk
kapital utg.
av hemma-

hörande i
euroområd.

7

Utländska
tillgångar4)

8

Anläggn.
tillgångar

9

Övriga
tillgångar

10

Totala

tillgångar

11

Ute-
löpande

sedlar
och mynt

1

Inlåning
från

staten

2

Inlåning
från övr.
off.sektor/

övr.
hemma-
hörande

i euro-
området

3

Avista

4

Med
avtalad
löptid

5

Inlös-
bara
efter
upp-

sägning

6

Repo-
avtal

7

Andelar i
penning-

markn.
fonder

o.penn.
markn.
papper

8

Emitte-
rade

skuld-
för-
bin-

delser

9

Eget
kapital

och
reserver

10

Ut-
ländska

skulder4)

11

Övriga
skulder

12

Överskj.
skulder
mellan

MFI
post

13

Totala

skulder

14

2. Skulder, utestående

1998 jan 311,4 146,6 4 658,8 1 182,1 1 917,8 1 341,8 217,1 308,0 1 313,8 697,5 1 452,0 1 336,0 -74,8 10 149,4
feb 311,7 160,0 4 669,2 1 185,6 1 922,1 1 345,1 216,3 309,8 1 333,7 696,5 1 484,9 1 327,6 -62,9 10 230,3
mar 311,8 139,6 4 669,4 1 213,6 1 897,2 1 346,4 212,2 311,2 1 348,3 705,7 1 536,6 1 340,0 -35,8 10 326,7
apr 314,8 141,6 4 692,5 1 227,5 1 912,4 1 346,0 206,6 320,9 1 352,7 693,8 1 508,8 1 389,7 -50,8 10 363,9
maj 317,2 135,1 4 713,0 1 246,3 1 910,6 1 347,9 208,2 319,4 1 356,3 700,8 1 501,2 1 405,0 -28,2 10 419,7
jun 315,5 148,2 4 735,0 1 294,3 1 890,8 1 346,5 203,4 315,1 1 370,3 713,4 1 516,9 1 325,2 -50,1 10 389,6
jul 320,6 156,4 4 709,1 1 253,8 1 893,9 1 345,9 215,5 322,3 1 378,7 713,1 1 496,9 1 349,9 -34,6 10 412,5
aug 314,9 165,2 4 706,4 1 245,3 1 905,4 1 347,6 208,2 326,2 1 383,4 712,0 1 497,4 1 338,4 -35,1 10 408,9
sep 311,9 163,3 4 709,2 1 265,4 1 889,5 1 346,6 207,7 322,5 1 377,0 715,0 1 508,1 1 358,1 -17,6 10 447,5
okt 313,4 161,7 4 726,5 1 270,5 1 887,8 1 349,8 218,3 328,5 1 378,6 713,3 1 555,0 1 355,5 -22,2 10 510,4
nov 314,3 155,0 4 751,0 1 312,5 1 887,6 1 352,5 198,4 331,8 1 384,8 710,7 1 620,1 1 364,4 8,0 10 640,1
dec 323,8 156,3 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 jan 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
feb 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
mar 317,8 140,8 4 863,8 1 391,8 1 982,7 1 309,7 179,6 367,6 1 417,2 769,1 1 716,5 1 382,1 35,4 11 010,2
apr 319,9 123,5 4 874,4 1 408,3 1 980,2 1 313,0 173,0 388,5 1 434,5 780,5 1 738,9 1 334,7 18,9 11 013,7
maj 321,6 127,9 4 892,3 1 435,3 1 970,6 1 313,0 173,4 393,1 1 444,9 785,8 1 721,7 1 290,6 29,8 11 007,7
jun (p) 324,1 131,8 4 925,7 1 481,3 1 959,8 1 317,0 167,6 377,6 1 455,8 801,2 1 842,3 1 335,7 16,9 11 211,1

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

centralbankerna i euroområdet.
2) Uppgifterna har reviderats i ljuset av ny information. Skillnader kan uppkomma till följd av avrundning.
3) Beräknat från nivåskillnader efter korrigering för omklassificeringar, andra omräkningar, växelkursförändringar och varje  annan förändring

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

verksamheten i TARGET-systemet. De uppgick till ca 75 miljarder euro i slutet av januari 1999 och ca 27 miljarder euro i slutet av februari,
77 miljarder i slutet av mars 1999, 40 miljarder i slutet av maj 1999 och EUR 149 miljarder i slutet av juni.

1998 jan 5 548,5 827,5 4 721,0 1 373,6 1 183,2 190,4 251,6 1 891,6 243,6 840,5 10 149,4
feb 5 573,8 829,1 4 744,7 1 387,6 1 192,0 195,6 259,6 1 918,2 244,0 847,1 10 230,3
mar 5 603,2 827,2 4 776,0 1 407,7 1 207,9 199,8 276,1 1 970,7 245,5 823,5 10 326,7
apr 5 639,0 832,1 4 806,9 1 414,9 1 215,0 199,9 284,7 1 932,4 245,8 847,0 10 363,9
maj 5 645,6 820,9 4 824,7 1 429,4 1 225,9 203,5 290,3 1 934,6 254,7 865,1 10 419,7
jun 5 703,4 826,9 4 876,6 1 433,7 1 237,3 196,4 285,4 1 963,3 248,0 755,8 10 389,6
jul 5 739,7 822,5 4 917,2 1 424,9 1 223,1 201,8 277,9 1 925,2 243,3 801,4 10 412,5
aug 5 741,6 825,0 4 916,7 1 424,8 1 222,4 202,4 271,1 1 931,5 244,3 795,6 10 408,9
sep 5 792,8 828,0 4 964,8 1 419,6 1 216,7 202,9 272,9 1 912,9 245,0 804,2 10 447,5
okt 5 833,1 833,9 4 999,1 1 432,9 1 226,3 206,6 273,9 1 919,1 247,1 804,4 10 510,4
nov 5 884,4 840,7 5 043,7 1 429,4 1 228,1 201,3 287,4 1 971,2 249,3 818,3 10 640,1
dec 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 jan 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
feb 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
mar 6 003,6 839,1 5 164,5 1 412,0 1 214,7 197,2 358,6 2 066,8 253,1 916,1 11 010,2
apr 6 019,8 831,9 5 187,9 1 414,3 1 212,4 201,9 372,1 2 064,4 255,1 888,0 11 013,7
maj 6 054,0 830,9 5 223,1 1 438,7 1 230,7 207,9 386,8 2 000,7 256,2 871,4 11 007,7
jun (p) 6 141,1 836,0 5 305,1 1 415,8 1 205,8 210,0 376,3 2 132,7 258,1 887,1 11 211,1
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(Miljarder EUR (ej säsongrensat))

3. Tillgångar, flöde 3)
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5
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6

Innehav
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övr.risk
kapital utg.
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euroområd.

7

Utländska
tillgångar4)

8

Anläggn.
tillgångar

9

Övriga
tillgångar

10

Totalt

11

Ute-
löpande

sedlar
och mynt

1

Inlåning
från

staten

2

Inlåning
från övr.
off.sektor/

övr.
hemma-
hörande

i euro-
området

3

Avista

4

Med
avtalad
löptid

5

Inlös-
bara
efter
upp-

sägning

6

Repo-
avtal

7

Andelar i
penning-

markn.
fonder

o.penn.
markn.
papper

8

Emitte-
rade

skuld-
för-
bin-

delser

9

Eget
kapital

och
reserver

10

Ut-
ländska

skulder4)

11

Övriga
skulder

12

Överskj.
skulder
mellan

MFI
post

13

Totalt

14

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 38,0 -7,6 12,6 90,5
mar 0,0 -20,4 -0,9 27,5 -25,6 1,3 -4,1 1,3 14,7 12,5 42,3 8,2 27,2 85,0
apr 3,0 2,0 25,8 14,8 16,9 -0,4 -5,6 10,1 8,2 -11,2 -3,4 53,3 -15,1 72,7
maj 2,4 -6,5 21,5 19,2 -1,2 1,9 1,6 -1,3 6,1 7,4 1,4 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 5,0 -77,5 -19,6 -34,3
jul 5,2 8,2 -23,8 -39,7 4,3 -0,6 12,1 7,4 11,5 -1,0 -3,8 24,9 17,0 45,6
aug -5,7 8,8 -3,7 -8,9 10,8 1,7 -7,3 3,8 3,1 -0,1 -7,6 -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 63,3 25,5 17,3 111,2
okt 1,5 -1,6 16,4 4,6 -2,1 3,2 10,6 6,0 -1,7 -1,2 43,0 -3,2 -4,8 54,4
nov 0,9 -6,7 22,3 41,1 -1,6 2,6 -19,9 3,0 4,7 -1,8 42,8 10,3 30,3 105,6
dec 9,5 1,3 103,8 70,1 21,3 32,9 -20,5 -19,2 -19,6 -10,0 -76,5 -46,3 29,8 -27,3

1999 jan -9,4 -6,4 34,5 23,7 -2,4 14,6 -1,4 13,6 26,9 13,6 158,8 167,9 -42,8 356,6
feb -0,6 8,3 -24,3 -27,4 -11,5 2,5 12,1 14,9 13,7 -3,0 -83,3 -60,2 40,3 -94,1
mar 4,8 -5,2 13,9 10,8 11,0 -2,9 -5,1 -0,4 11,6 14,4 39,1 -41,5 16,9 53,5
apr 2,1 -17,4 9,4 16,1 -3,3 3,3 -6,7 20,3 16,1 11,9 9,3 -47,9 -16,2 -12,3
maj 1,7 4,4 16,6 26,5 -10,3 0,0 0,4 4,4 9,0 6,2 -29,3 -43,1 10,9 -19,0
jun (p) 2,4 3,9 31,9 45,5 -11,7 3,9 -5,9 -16,6 9,4 17,0 105,9 44,9 -13,7 185,1

1998 feb 28,5 2,4 26,1 14,1 8,8 5,3 8,0 33,2 0,4 6,2 90,5
mar 31,0 -1,9 32,9 19,2 15,1 4,2 16,5 40,4 1,5 -23,6 85,0
apr 39,2 5,0 34,2 7,8 7,4 0,3 8,6 -6,4 0,3 23,2 72,7
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 13,3 -6,7 -104,5 -34,3
jul 39,9 -4,3 44,1 -11,7 -17,3 5,6 -6,8 -17,1 -4,7 46,0 45,6
aug 1,5 2,4 -0,9 -0,4 -0,9 0,5 -6,7 -3,2 1,0 -6,0 -13,7
sep 57,7 3,3 54,4 -4,8 -5,6 0,8 1,9 47,3 0,6 8,4 111,2
okt 40,3 5,9 34,4 12,0 8,5 3,5 0,9 -1,4 2,2 0,3 54,4
nov 53,6 6,7 46,9 -3,7 1,7 -5,5 13,5 26,3 2,4 13,7 105,6
dec 63,5 1,1 62,4 -40,9 -33,7 -7,2 17,4 -60,1 2,1 -9,2 -27,3

1999 jan 66,1 0,9 65,1 16,8 17,1 -0,2 9,7 112,3 -0,2 151,9 356,6
feb 7,0 0,3 6,7 8,3 12,2 -3,9 5,5 -133,9 -1,2 20,2 -94,1
mar 45,9 -3,8 49,7 9,8 8,1 1,7 19,3 66,1 0,8 -88,4 53,5
apr 14,9 -8,8 23,7 3,2 -1,4 4,6 13,5 -17,7 2,0 -28,1 -12,3
maj 33,3 -1,1 34,4 24,1 18,2 5,9 14,7 -75,6 1,1 -16,6 -19,0
jun(p) 85,5 5,0 80,5 -24,0 -26,0 1,9 -11,1 117,8 1,7 15,3 185,1
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Penningmängdsmått1 )2)

(Miljarder EUR (ej säsongrensat) och årlig procentuell förändringom ej annat anges)

�� � � � � � � � 	

Utlöpande
sedlar

och mynt
1

Avista-
inlåning

2

M1

Totalt

3

Index, dec
98=100

3)

4

Inlåning
med

avtalad
löptid upp

till 2 år
5

Inlåning
med  upp-
sägnings-

tid  upp
till 3  mån.

6

M2

Totalt

7

Index, dec
98=100

3)

8

Repo-
avtal

9

Andelar i
penning-

markn.
fonder

o.penning-
marknads-

papper
10

Skuldför-
bindelser

upp till 2 år

11

Utlöpande
sedlar

och mynt
1

Avista-
inlåning

2

M1

Totalt

3

Årlig pro-
centuell

förändr. 4)

4

Inlåning
med

avtalad
löptid upp

till 2 år
5

Inlåning
med  upp-
sägnings-

tid  upp
till 3 mån.

6

M2

Totalt

7

Årlig
procentuell
förändr. 4)

8

Repo-
avtal

9

Andelar i
penning-

markn.
fonder

o.penning-
marknads-

papper
10

Skuldför-
bindelser

upp till 2 år

11

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 319,9 1 472,1 1 792,0 100,93 870,5 1 254,1 3 916,6 100,46 173,0 388,5 53,5
maj 321,6 1 495,7 1 817,3 102,33 861,4 1 258,2 3 936,9 100,95 173,4 393,1 60,2
jun (p) 324,1 1 542,5 1 866,5 105,07 844,2 1 263,5 3 974,3 101,88 167,6 377,6 56,4

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 9,5 -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 7,4 -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 -1,7
apr 2,1 17,7 19,8 11,2 -6,3 4,9 18,4 6,1 -6,7 20,3 1,7
maj 1,7 23,2 25,0 11,4 -9,7 4,1 19,3 6,0 0,4 4,4 6,5
jun (p) 2,4 46,2 48,7 11,2 -17,8 5,3 36,2 6,2 -5,9 -16,6 -4,0

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 procentuella förändringen från denna

tidpunkt beräknad utifrån flödesuppgifter. Den procentuella förändringen i indexvärdet mellan två tidpunkter motsvarar förändringen i
penningmängdsmåtten bortsett från effekten av omklassificeringar etc. (se fotnot 4).

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 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 97,52 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 97,08 1 236,5 1 026,6 209,9 1 294,6 712,0 3 243,0 aug
4 312,1 96,98 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 1 368,3 769,1 3 365,5 mar
4 531,5 101,46 1 229,3 1 110,6 118,7 1 381,0 780,5 3 390,8 apr
4 563,6 102,15 1 225,3 1 110,2 115,2 1 384,6 785,8 3 395,8 maj
4 575,9 102,37 1 230,7 1 116,6 114,2 1 399,4 801,2 3 431,3 jun (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
-4,3 4,4 4,6 -0,9 -0,4 -0,6 7,1 4,0 10,2 sep
30,3 4,8 4,6 -4,4 -4,2 -0,2 -4,8 -1,2 -10,4 okt
27,3 4,6 4,7 -4,0 -4,4 0,4 7,6 -1,8 1,8 nov
76,5 4,7 5,0 11,4 5,9 5,5 -6,1 -10,0 -4,7 dec

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

9,8 5,0 - 5,1 6,1 -1,0 13,4 17,0 35,5 jun (p)

Årlig
procentuell
förändring4)
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Penningmängdsmått1 )2)

(Miljarder EUR (ej säsongrensat) och årlig procentuell förändringom ej annat anges)

�� � � � � � � � 	

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 (%)

2

M1

Totalt

3

Förändring
sedan föreg
månad (%)

4

Totalt

5

Förändring
sedan föreg
månad (%)

6

M2

Totalt

7

Förändring
sedan föreg
månad (%)

8

Totalt

9

Övrig kort inlåning

Förändring
sedan
föreg

månad
(%)

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 95,51
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 96,70
jun 1 643,0 92,56 2 072,6 3 715,6 95,44 605,5 4 321,1 97,11
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 97,51
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 96,46 632,1 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 4 521,6 101,34
maj 1 815,7 102,24 2 115,4 3 931,1 100,84 611,8 4 542,9 101,79
jun (p) 1 830,6 103,05 2 118,2 3 948,9 101,27 601,2 4 550,0 101,89

4. Säsongsrensade flöden6)

1998 jan 18,7 1,2 7,7 0,4 26,5 0,7 -0,2 0,0 26,3 0,6
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 13,9 0,9 2,0 0,1 15,8 0,4 2,1 0,4 18,0 0,4
jul 2,4 0,1 -1,4 -0,1 0,9 0,0 19,5 3,2 20,5 0,5
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 16,5 0,4
okt 11,2 0,7 1,1 0,1 12,3 0,3 20,9 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 36,7 0,9 -3,3 -0,5 33,5 0,7
apr 17,6 1,0 -15,0 -0,7 2,6 0,1 8,5 1,4 11,0 0,2
maj 12,4 0,7 4,4 0,2 16,8 0,4 3,2 0,5 20,0 0,4
jun (p) 14,5 0,8 2,1 0,1 16,6 0,4 -12,0 -2,0 4,6 0,1

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 procentuella förändringen från denna

tidpunkt beräknad utifrån flödesuppgifter. Den procentuella förändringen i indexvärdet mellan två tidpunkter motsvarar förändringen i
penningmängdsmåtten bortsett från effekten av omklassificeringar etc. (se fotnot 6).

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 upp till 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, fördelade på typ och ursprunglig löptid1)

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

Hus-
håll2)

5

Över
5 år

4

Icke-
finan-
siella

företag2)

1

Över 1
och upp
 till 5 år

3

Upp
till
1 år

2

Upp till
1 år

6

Konsumtionskrediter3)

Över 1
och upp

till 5år
7

Över
5 år

8

Lån för husköp3)

Upp
till
1 år

9

Över 1
och upp

till 5år
10

Över
5 år

11

Icke vinst
drivande

inst:er som
betjänar

hushåll2)

12

1998 dec 2277,6 813,4 321,3 1142,9 2482,7 84,8 128,2 199,8 28,2 48,7 1409,9 37,2
1999 mar(p) 2277,5 819,8 349,4 1108,3 2538,5 86,8 149,3 186,1 15,4 73,1 1459,4 35,4

Källa: ECB.
1) Data har reviderats i ljuset av ny information.
2) Motsvarande ENS 95 koder; icke finansiella bolag S11; hushåll S14; icke-vinstdrivande institutioner som betjänar hushåll S15.
3) 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 euroområdet1)

(Miljarder euro (ej säsongrensat; utgången av perioden))

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

1998 dec 3 370,9 2 978,4 43,2 349,4 244,5 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) 3 761,9 3 302,5 47,5 411,9 290,7 30,4 54,4 36,4 5 002,6 4 851,8 23,2 127,6 88,1 14,3 14,5 10,7

1. Inlåning från hemmahörande i euroområdet

1998 dec 1166,3 478,4 122,2 565,7 432,3 56,2 50,8 26,4 367,4 155,3 32,9 179,1 131,4 23,1 11,9 12,8
1999 mar(p) 1291,3 555,6 131,4 604,2 465,7 53,7 53,9 31,0 418,0 179,2 39,5 199,0 147,3 25,2 12,5 14,0

2. Inlåning från hemmahörande utanför euroområdet

1998 dec 2097,6 1885,2 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) 2182,5 1977,3 27,0 178,2 108,2 27,0 28,3 14,7 183,3 167,6 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

Euro2)

2

Övriga
EU-

valutor

3 4

USD

5

JPY

6

CHF

7

Övriga
valutor

8

Övriga

Alla
valutor

9

Euro2)

10

Övriga
EU-

valutor

11

USD

1312

JPY

14

CHF

15

Övriga
valutor

16

Andra
valutor

Andra
valutor

Banker3)

Alla
valutor

1

Euro2)

2

Övriga
EU-

valutor

3 4

USD

5

JPY

6

CHF

7

Övriga
valutor

8

Övriga

Alla
valutor

9

Euro2)

10

Övriga
EU-

valutor

11

USD

1312

JPY

14

CHF

15

Övriga
valutor

16

Andra
valutor

Andra
valutor

Alla
valutor

1

Euro2)

2

Övriga
EU-

valutor

3 4

USD

5

JPY

6

CHF

7

Övriga
valutor

8

Alla
valutor

9

Euro2)

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 . . . . . . . 5937,1 5764,1 26,1 146,9 79,7 15,1 49,1 3,1
1999 mar(p) 3 728,4 . . . . . . . 6002,8 5803,8 20,0 179,0 99,5 18,7 54,2 6,7

MFI

Alla
valutor

1

Euro2)

2

Övriga
EU-

valutor

3 4

USD

5

JPY

6

CHF

7

Övriga
valutor

8

Övriga

Alla
valutor

9

Euro2)

10

Övriga
EU-

valutor

11

USD

1312

JPY

14

CHF

15

Övriga
valutor

16

4. Innehav av värdepapper utgivna av företag i euroområdet

Andra
valutor

Andra
valutor

Tillgångar

1998 dec 732,1 688,8 18,1 25,3 16,9 3,8 1,8 2,9 1387,6 1346,1 10,8 30,6 16,4 9,2 2,8 2,3
1999 mar(p) 763,0 728,7 7,8 26,5 17,7 5,3 1,2 2,2 1412,8 1376,1 4,2 32,5 17,6 11,6 2,4 0,9

5. Lån till hemmahörande i euroområdet

1998 dec 69,3 18,8 9,9 40,7 27,7 5,0 0,8 7,2 312,9 47,0 32,0 233,9 178,3 33,1 4,1 18,4
1999 mar(p) 77,5 19,2 10,0 48,3 34,4 5,1 0,9 7,9 395,4 51,4 31,4 312,6 252,3 30,9 4,3 25,1

7. Innehav av värdepapper utgivna av företag utanför euroområdet

MFI

Alla
valutor

1

Euro2)

2

Övriga
EU-

valutor

3 4

USD

5

JPY

6

CHF

7

Övriga
valutor

8

Övriga

Alla
valutor

9

Euro2)

10

Övriga
EU-

valutor

11

USD

1312

JPY

14

CHF

15

Övriga
valutor

16

Andra
valutor

Andra
valutor

1998 dec 973,5 378,2 80,6 514,6 374,5 74,1 27,1 38,9 379,3 152,7 26,7 200,0 173,7 8,3 13,4 4,6
1999 mar(p) 1004,3 435,6 109,4 459,7 326,9 62,5 27,1 43,2 384,7 139,9 28,3 216,6 189,3 7,8 14,2 5,4

6. Lån till hemmahörande utanför euroområdet

Banker3)

Alla
valutor

1

Euro2)

2

Övriga
EU-

valutor

3 4

USD

5

JPY

6

CHF

7

Övriga
valutor

8

Övriga

Alla
valutor

9

Euro2)

10

Övriga
EU-

valutor

11

USD

1312

JPY

14

CHF

15

Övriga
valutor

16

Andra
valutor

Andra
valutor

Banker3)

Alla
valutor

1

Euro2)

2

Övriga
EU-

valutor

3 4

USD

5

JPY

6

CHF

7

Övriga
valutor

8

Övriga

Alla
valutor

9

Euro2)

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; vid periodens slut)2)

Dagslån

1

1 -mån
 inlåning

2

Euroområdet 3) 4)

3-mån
inlåning

3

6-mån
 inlåning

4

12-mån
inlåning

5

3-mån
inlåning

6

3-mån
 inlåning

7

Förenta 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 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 3,13 3,10 3,06 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
jul 2,52 2,63 2,68 2,90 3,03 5,30 0,12

1999 2 jul 2,58 2,64 2,66 2,84 2,96 5,28 0,12
9 2,54 2,62 2,67 2,87 2,99 5,29 0,13
16 2,62 2,65 2,69 2,93 3,07 5,33 0,12
23 1,87 2,63 2,69 2,93 3,09 5,29 0,09
30 2,58 2,63 2,69 2,97 3,13 5,38 0,12

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

Statliga obligationsräntor 1)

(Årsräntesats; vid periodens slut)

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

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

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

2 år

1

3 år

2

5 år

3

7 år

4

10 år

5

10 år

6

10 år

7

Förenta staterna JapanEuroområdet 2)

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

1998 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
jul 3,30 3,64 4,13 4,55 4,86 5,80 1,69

1999 2 jul 3,22 3,54 4,01 4,47 4,78 5,83 1,66
9 3,30 3,68 4,20 4,61 4,91 5,82 1,67
16 3,37 3,75 4,24 4,62 4,91 5,70 1,76
23 3,46 3,64 4,11 4,52 4,82 5,83 1,68
30 3,43 3,81 4,32 4,69 4,99 5,93 1,77

Statliga obligationsräntor 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 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
jul 328,07 3 846,24 190,82 168,19 487,34 316,01 246,24 277,97 379,94 481,62 302,28 1 380,99 18 008,62

1999 2 jul 331,34 3 888,11 184,03 170,35 494,23 306,08 250,51 283,41 380,86 489,03 309,04 1 380,96 17 932,47
9 336,91 3 962,42 192,76 171,13 501,72 325,64 253,39 285,83 379,15 490,57 309,85 1 403,28 17 937,73
16 336,31 3 952,20 197,60 170,36 488,87 330,76 248,67 281,56 394,02 504,32 304,89 1 418,78 18 248,30
23 318,89 3 723,55 191,68 165,16 484,10 305,16 240,51 272,61 372,09 464,17 295,99 1 356,94 17 534,44
30 312,35 3 638,62 190,10 162,42 467,49 305,26 235,95 267,88 365,41 456,03 288,16 1 328,72 17 861,86

Dow Jones EURO STOXX Broad, Standard & Poor´s 500 och Nikkei 225

(Index; januari 1994 = 100; månadsdata)



ECB Månadsrapport • Augusti 1999 23*

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 8,92 . 11,56 7,46
1997 1,46 3,41 3,63 4,40 2,80 3,09 7,62 6,64 10,61 6,63
1998 1,10 3,20 3,22 4,06 2,61 3,25 6,74 5,80 10,04 5,87

1998 jun 1,12 3,27 3,28 4,18 2,58 3,34 6,78 5,90 10,07 5,98
jul 1,08 3,26 3,26 4,15 2,56 3,29 6,65 5,84 10,02 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 6,02 5,04 9,59 5,10
feb 0,74 2,60 2,60 3,37 2,33 2,78 5,93 5,00 9,52 5,02
mar 0,73 2,57 2,56 3,37 2,30 2,79 5,84 4,99 9,50 5,06
apr 0,70 2,39 2,39 3,26 2,26 2,61 5,67 4,81 9,36 4,91
maj 0,65 2,25 2,25 3,21 2,16 2,48 5,56 4,73 9,30 4,84
jun 0,62 2,22 2,22 3,29 2,15 2,45 5,50 4,79 9,32 4,96

Inlåningsräntor

(Månadsdata)

Utlåningsräntor

(Månadsdata)



ECB Månadsrapport • Augusti 199924*

4 HIKP och andra priser i euroområdet

�� � � � � � 	 � 


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 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 1,5 -0,2 0,8 -3,8 1,7
2 kv 103,8 1,0 0,6 0,6 0,9 0,3 0,6 0,6 0,8 1,6

1998 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 1,1 1,8 0,0 0,7 -2,8 1,8
apr 103,7 1,1 0,8 1,2 1,1 1,2 0,6 0,6 0,3 1,7
maj 103,8 1,0 0,6 0,6 0,8 0,4 0,6 0,6 0,5 1,5
jun 103,8 0,9 0,5 0,1 0,7 -0,7 0,8 0,6 1,4 1,5



ECB Månadsrapport • Augusti 1999 25*

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) Baseras huvudsakligen på ENS 95.

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 1,9 2,2 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 12,9
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 -24,2 -18,2
4 kv 99,4 -2,3 -2,2 -4,5 0,3 -0,2 0,1 -0,3 0,3 -30,0 -20,5

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

1998 juli 100,6 -0,8 -0,6 -2,1 0,7 0,6 0,4 0,6 - -21,1 -14,5
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 - -25,2 -21,0
okt 99,8 -2,0 -1,9 -4,1 0,4 -0,1 0,1 -0,2 - -30,5 -23,5
nov 99,4 -2,4 -2,2 -4,6 0,3 -0,2 0,1 -0,4 - -28,6 -18,4
dec 99,1 -2,6 -2,3 -4,9 0,3 -0,1 0,2 -0,3 - -30,8 -19,4

1999 jan 98,8 -2,7 -2,4 -5,1 0,2 -0,1 0,3 -0,3 - -23,3 -17,2
feb 98,7 -2,7 -2,3 -5,1 0,2 -0,1 0,2 -0,1 - -20,6 -16,0
mar 99,0 -2,3 -1,8 -4,3 0,2 -0,1 0,2 -0,2 - -8,4 -14,6
apr 99,6 -1,6 -1,2 -3,3 0,3 . 0,2 . - 0,2 -12,6
maj 99,7 -1,4 -1,0 -2,8 0,0 . 0,1 . - 5,1 -7,8
jun . . . . . . . . - 12,9 -4,2
jul . . . . . . . . - 22,7 -2,3

1995 100,0 2,6 2,8 2,8 1,5 1,7 3,5 3,6
1996 102,1 2,1 2,5 2,4 0,8 2,0 3,3 3,5
1997 103,7 1,6 2,1 1,5 1,0 0,6 2,5 3,0
1998 105,4 1,7 1,5 1,1 0,5 . . .
1996 3 kv 102,2 1,8 2,3 2,1 0,5 1,9 3,2 3,7

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

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

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

1999 1 kv 106,1 1,2 0,9 1,0 0,1 . . .

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

�� � � � � � � � 

Produktions- och efterfrågeindikatorer

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

2. Valda övriga indikatorer för den reala ekonomin

(Årlig procentuell förändring) 1)

(Årlig procentuell förändring, om ej annat anges)

Källor: Eurostat, utom kolumn 23 (ECB-beräkning baserad på icke-harmoniserade nationella uppgifter och kolumn 24 (ACEA/A.A.A. - European
Automobile Manufacturers´ Association).
1) Delkomponenterna exkluderar lagerförändringar. Baseras huvudsakligen på ENS 95.
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 5 302,3 5 203,2 2 993,6 1 089,4 1 093,4 1 568,0 1 469,0
1996 5 373,5 5 250,9 3 035,8 1 105,9 1 104,6 1 638,5 1 515,9
1997 5 499,0 5 346,5 3 076,9 1 113,6 1 130,5 1 796,4 1 643,9
1998 5 651,9 5 526,6 3 156,5 1 130,5 1 179,3 1 906,1 1 780,8

1998 1 kv 1 402,8 1 370,2 782,7 282,9 292,9 472,9 440,3
2 kv 1 409,9 1 375,0 786,4 283,6 290,7 479,5 444,7
3 kv 1 418,2 1 385,5 791,4 282,7 297,4 480,1 447,5
4 kv 1 421,0 1 395,8 796,1 281,3 298,3 473,6 448,4

1999 1 kv 1 427,8 1 405,7 804,7 287,0 305,9 472,4 450,3

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

1998 1 kv 3,6 3,7 2,4 1,9 6,1 11,0 12,0
2 kv 2,8 3,0 2,3 2,1 3,1 8,6 9,7
3 kv 2,7 3,6 3,0 1,3 4,7 4,2 7,3
4 kv 2,0 3,2 2,6 0,7 3,4 1,1 4,7

1999 1 kv 1,8 2,6 2,8 1,4 4,4 -0,1 2,3

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

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

1999 1 kv 108,9 0,1 -0,3 -0,9 0,6 0,9 0,7 0,7 2,5 7,1
2 kv . . . . . . . . . 10,0

1998 jun 109,1 3,5 4,0 3,7 5,3 5,6 1,7 -0,8 2,6 4,8
jul 110,0 4,2 4,6 3,5 7,4 6,5 2,8 -0,3 3,5 7,2
aug 108,9 4,3 4,8 3,6 6,9 7,6 2,4 -0,9 2,4 7,1
sep 109,5 3,2 3,4 2,5 5,7 5,7 1,0 -2,9 2,6 7,9
okt 109,7 2,3 2,6 1,2 5,6 8,1 0,1 -3,5 1,8 1,2
nov 109,4 1,9 1,9 1,3 4,3 4,3 -0,1 -4,0 4,0 15,3
dec 108,2 -0,3 -0,9 -1,8 1,6 0,5 -1,4 -3,5 3,3 7,3

1999 jan 109,0 1,1 1,0 -0,3 3,8 3,5 0,8 3,0 0,2 5,1
feb 108,4 -0,7 -1,5 -1,5 -0,1 0,6 -0,5 -2,3 1,6 5,6
mar 109,2 -0,1 -0,4 -0,7 -1,4 -1,0 1,6 1,3 5,8 10,0
apr 108,4 -0,6 -0,8 -1,5 0,5 -1,4 -0,5 . 2,3 11,2
maj 108,9 -0,5 -0,8 -1,0 -0,9 0,9 -1,1 . 0,5 7,9
jun . . . . . . . . . 10,6
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�� � � � � � � � �
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) Arbetsproduktivitet

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 14,380 11,4 1,9 4,7
1996 100,3 0,3 98,1 -1,9 14,807 11,6 1,2 2,1
1997 100,9 0,5 97,1 -1,0 14,901 11,6 1,9 6,1
1998 102,2 1,3 97,8 0,7 14,104 10,9 . 3,8

1998 1 kv 101,5 1,1 97,6 0,6 14,469 11,2 3,0 7,0
2 kv 101,9 1,2 97,9 1,0 14,191 11,0 1,5 4,3
3 kv 102,4 1,4 97,9 0,9 14,009 10,9 1,4 3,3
4 kv 102,8 1,6 97,8 0,4 13,749 10,7 . 0,9

1999 1 kv . . 97,6 0,1 13,410 10,4 . -0,4

1998 maj - - 97,9 1,0 14,190 11,0 - 6,8
jun - - 98,0 1,0 14,110 10,9 - 3,0
jul - - 97,9 0,9 14,056 10,9 - 3,7
aug - - 97,9 0,9 14,028 10,9 - 3,8
sep - - 97,9 0,8 13,941 10,8 - 2,6
okt - - 97,9 0,6 13,840 10,7 - 2,0
nov - - 97,7 0,4 13,741 10,7 - 1,5
dec - - 97,7 0,3 13,666 10,6 - -1,1

1999 jan - - 97,8 0,3 13,501 10,5 - 0,7
feb - - 97,7 0,2 13,411 10,4 - -1,6
mar - - 97,5 -0,2 13,317 10,3 - -0,2
apr - - . . 13,284 10,3 - -
maj - - . . 13,260 10,3 - .

������� ��	
���� �	�
	��
����
	��� ��������
������������
�������
	���
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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)

��������	
�	���

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 1,7 2,5
1992 20,9 22,2 -1,0 18,4 13,7 14,3 4,5 1,7 0,5 1,4 2,6
1993 20,0 20,2 0,5 16,6 12,3 13,2 5,4 0,6 1,0 0,8 2,9
1994 20,4 19,8 0,3 16,5 12,3 14,0 3,4 2,3 2,5 1,8 3,0
199 21,2 20,0 0,8 16,8 12,6 13,1 4,7 1,9 1,7 1,6 3,2
1996 20,8 19,7 1,3 16,6 12,3 12,8 4,1 0,2 1,1 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 16,4 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 1,5 9,0 4,8 3,6 46,7 38,6
1992 20,7 12,1 10,7 0,7 0,6 1,4 6,9 4,7 3,6 43,6 34,0
1993 20,4 11,5 7,6 1,3 1,4 1,5 3,8 4,6 5,6 44,2 27,1
1994 20,3 10,6 9,8 1,1 1,2 1,8 3,8 3,7 4,1 45,8 32,6
1995 21,0 10,8 5,6 -1,7 -1,8 1,6 4,7 2,9 7,5 43,7 21,0
1996 20,3 10,7 8,4 0,2 0,1 1,8 4,6 3,5 4,4 43,6 29,3
1997 19,8 9,4 7,9 0,0 -0,1 1,4 5,0 3,4 3,8 42,0 28,6
1998 19,0 8,8 . . . . . . . . .

Finansiering i privata, icke finansiella sektorer 1)2)

Investeringar
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7 Den offentliga sektorns finansiella
ställning i euroområdet

Tabell 7
Den offentliga sektorns finansiella ställning

(Procent av BNP)

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

1. Euroområdet1)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

 ��!���"
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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
maj 2,5 6,5 0,1 -1,3 -2,7 0,9 -7,4 -17,0 -27,6 -3,2 36,6 3,9 4,0

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

Direkta
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

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

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

Källa: ECB.
1) Inflöde (+); utflöde (-).
2) Serie för vilken uppgifter från januari 1999 inte är exakt jämförbara med tidigare iakttagelser.
3) Flöden före januari 1999 inbegriper uppskattningar.
4) Ökning i valutareserv (-) minskning i valutareserv (+).

8 Betalningsbalans för euroområdet och
Eurosystemets valutareserver
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Tabell 8.2

Kredit

1

Debet

2

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

Kredit

3

Debet

4

Kredit

5

Debet

6

Kredit

7

Debet

8

Kredit

9

Debet

10

Kredit

11

Debet

12

Totalt Varor Tjänster Faktorinkomster Löpande transf.

Bytesbalans
Kapitaltransfe-

reringar m.m

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

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

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
maj 101,0 98,5 60,6 54,1 18,2 18,2 16,9 18,2 5,3 8,0 1,2 0,3

Källa: ECB.
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Tabell 8.4

I utlandet

1

I euroom-
rådet

2

Till-
gångar

3

Skulder2)

4

Till-
gångar

5

Skulder2)

6

Totalt

7

Obliga-
tioner

8

Pening-
marknads-
intrument

9

Totalt

10

Obliga-
tioner

11

Pening-
marknads-
intrument

12

Direkta investeringar och portföljinvesteringar1)

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

Direkta

investeringar

Portföljinvesteringar

Totalt Aktier Räntebärande skuldbrev

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
maj -25,4 8,4 -25,0 -2,6 -11,7 6,1 -13,3 -14,1 0,8 -8,7 -17,5 8,8

Källa: ECB.
1) Inflöde (+); utflöde (-).
2) Serie för vilken uppgifter från januari 1999 inte är 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
maj -3,1 39,7 3,0 0,0 1,2 -0,8 -5,6 39,9 -7,1 7,3 1,5 32,5 -2,3 0,6

Källa: ECB.
1) Inflöde (+); utflöde (-).
2) Serie för vilken uppgifter från januari 1999 inte är exakt jämförbara med tidigare iakttagelser. Flöden före januari 1999 inbegriper

uppskattningar.
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Tabell 8.6

Eurosystemets guld - och valutareserver samt relaterade tillgångar 1)

(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 330,3 99,6 405 6,0 22,5 201,5 0,7 7,6
jan 337,5 101,6 405 5,9 22,4 205,9 1,6 7,4
feb 340,2 105,6 405 3,0 22,4 208,5 0,7 9,4
mar 348,9 105,3 405 3,8 23,3 214,7 1,8 10,1
apr 352,2 109,7 405 5,4 23,8 211,6 1,7 11,7
maj 344,7 103,9 405 4,9 23,9 210,2 1,7 12,2
jun 345,4 101,9 404 3,9 25,1 212,9 1,6 12,5

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 49,2 14,2 13,1 85,5 195,5 295,9 16,3 107,6 104,7 102,8
1997 762,6 52,8 16,3 14,4 98,9 216,4 342,8 20,9 122,5 115,9 105,7
1998 791,5 53,2 15,7 12,4 104,1 219,4 367,4 19,2 127,2 119,3 106,6

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

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

1998 1 kv 194,1 13,1 4,1 3,4 26,6 54,4 87,5 5,0 124,7 115,7 107,8
2 kv 203,6 13,9 3,9 3,3 26,9 56,1 94,5 5,0 130,9 122,5 106,8
3 kv 194,6 12,7 3,9 2,9 25,7 54,6 90,1 4,6 125,1 117,4 106,5
4 kv 199,1 13,4 3,8 2,8 24,9 54,3 95,3 4,6 128,0 121,6 105,2

1999 1 kv 186,6 . . . . . . . 119,9 . .

1997 dec 67,1 4,5 1,3 1,2 8,1 18,1 32,0 1,8 129,4 122,3 105,8

1998 jan 58,4 4,0 1,3 1,2 8,4 16,2 25,8 1,6 112,7 104,7 107,6
feb 63,7 4,3 1,4 1,0 8,6 18,0 28,8 1,6 122,8 113,9 107,8
mar 71,9 4,8 1,5 1,2 9,6 20,2 32,9 1,8 138,7 128,4 108,0
apr 67,9 4,7 1,3 1,1 9,2 18,9 31,0 1,8 131,0 122,5 106,9
maj 65,7 4,5 1,3 1,1 8,7 18,1 30,5 1,6 126,8 118,6 106,9
jun 70,0 4,7 1,3 1,1 9,1 19,1 33,1 1,6 134,9 126,4 106,7
jul 72,7 4,5 1,3 1,1 9,2 21,0 34,0 1,6 140,2 131,2 106,9
aug 56,2 4,0 1,2 0,9 7,7 15,4 25,5 1,4 108,4 102,3 105,9
sep 65,7 4,3 1,3 0,9 8,8 18,2 30,6 1,6 126,6 118,8 106,6
okt 68,4 4,5 1,3 1,0 8,6 19,4 32,1 1,5 131,9 124,9 105,6
nov 66,3 4,5 1,3 0,9 8,1 18,0 32,0 1,6 127,9 122,1 104,7
dec 64,4 4,4 1,2 0,9 8,2 16,9 31,2 1,5 124,1 117,9 105,3

1999 jan 54,4 3,6 1,2 0,8 7,8 14,7 25,0 1,4 104,8 . .
feb 59,7 3,9 1,2 0,8 8,3 16,4 27,3 1,8 115,1 . .
mar 72,5 . . . . . . . 139,8 . .
apr 65,7 . . . . . . . 126,7 . .
maj 61,9 . . . . . . . 119,3 . .

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).
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 46,6 36,5 71,6 54,1 167,0 193,6 24,6 105,5 102,9 102,6
1997 674,2 49,7 41,3 81,2 62,0 188,1 228,8 23,1 119,8 110,3 108,6
1998 708,4 50,3 41,0 61,9 67,3 199,8 265,0 23,1 125,9 122,7 102,6

1996 4 kv 157,9 12,2 9,1 21,6 14,0 41,8 52,1 7,0 112,2 108,8 103,2

1997 1 kv 159,1 11,4 9,7 21,2 14,7 44,6 51,8 5,8 113,1 106,0 106,7
2 kv 168,0 12,6 11,0 18,6 16,0 46,5 57,5 5,7 119,4 111,4 107,2
3 kv 166,6 12,2 10,0 20,0 15,2 48,9 55,6 4,7 118,5 106,9 110,8
4 kv 180,4 13,5 10,6 21,4 16,1 48,2 63,8 6,8 128,2 117,0 109,6

1998 1 kv 180,7 12,6 10,8 17,5 17,6 51,2 64,7 6,2 128,4 119,7 107,3
2 kv 178,7 12,5 11,1 15,9 17,2 50,0 65,9 6,1 127,0 121,4 104,6
3 kv 170,8 12,2 9,6 14,7 16,3 50,1 62,6 5,2 121,4 119,3 101,7
4 kv 178,3 12,9 9,5 13,9 16,3 48,4 71,8 5,6 126,7 130,5 97,1

1999 1 kv 176,6 . . . . . . . 125,5 . .

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

1998 jan 57,9 4,1 3,5 6,2 5,6 16,4 20,1 2,0 123,5 114,8 107,6
feb 58,3 4,0 3,5 5,7 5,5 16,6 20,7 2,2 124,2 115,2 107,8
mar 64,5 4,6 3,8 5,6 6,5 18,2 23,9 2,0 137,6 129,3 106,4
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 59,2 4,3 3,6 4,9 5,9 17,7 20,9 1,9 126,1 123,5 102,1
aug 50,1 3,7 2,8 4,7 4,7 14,7 17,9 1,5 106,8 105,6 101,1
sep 61,5 4,2 3,3 5,0 5,7 17,7 23,7 1,9 131,2 128,9 101,8
okt 61,7 4,3 3,3 5,0 5,7 17,2 24,3 2,0 131,6 132,6 99,3
nov 59,1 4,2 3,1 4,4 5,3 16,0 24,3 1,8 126,0 130,9 96,3
dec 57,5 4,4 3,1 4,4 5,2 15,3 23,2 1,8 122,6 128,2 95,6

1999 jan 54,4 3,6 2,9 4,5 5,2 15,4 21,2 1,7 116,0 . .
feb 55,7 3,6 2,9 4,1 5,4 16,0 21,7 1,9 118,8 . .
mar 66,4 . . . . . . . 141,7 . .
apr 60,3 . . . . . . . 128,6 . .
maj 59,2 . . . . . . . 126,3 . .

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 2,7 -22,3 -58,5 31,4 28,5 102,3 -8,3
1997 88,4 3,2 -25,0 -66,8 37,0 28,3 114,0 -2,2
1998 83,0 2,9 -25,4 -49,5 36,8 19,6 102,4 -3,8

1996 4 kv 24,2 1,4 -5,4 -18,1 7,8 10,6 30,7 -2,8

1997 1 kv 11,6 0,6 -5,8 -17,5 7,9 4,3 22,8 -0,8
2 kv 23,7 0,7 -6,9 -15,0 9,1 7,4 28,9 -0,4
3 kv 26,8 0,9 -5,9 -16,6 10,4 6,7 30,9 0,3
4 kv 26,3 1,0 -6,4 -17,7 9,5 9,9 31,3 -1,3

1998 1 kv 13,3 0,5 -6,7 -14,1 9,0 3,1 22,7 -1,2
2 kv 25,0 1,4 -7,2 -12,6 9,7 6,1 28,6 -1,1
3 kv 23,9 0,5 -5,8 -11,8 9,5 4,5 27,5 -0,6
4 kv 20,8 0,5 -5,7 -11,1 8,6 5,9 23,5 -0,9

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

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 7,4 0,2 -2,3 -4,4 3,1 1,9 9,0 -0,2
apr 7,9 0,4 -2,3 -4,3 3,4 2,3 8,7 -0,1
maj 8,7 0,5 -2,3 -4,5 3,1 2,4 9,6 -0,2
jun 8,3 0,5 -2,6 -3,8 3,2 1,5 10,4 -0,8
jul 13,6 0,2 -2,2 -3,8 3,4 3,3 13,1 -0,2
aug 6,1 0,3 -1,6 -3,8 3,1 0,7 7,6 -0,1
sep 4,2 0,0 -2,0 -4,1 3,1 0,5 6,9 -0,3
okt 6,7 0,2 -2,0 -4,0 2,9 2,2 7,7 -0,4
nov 7,2 0,3 -1,9 -3,5 2,8 2,0 7,7 -0,2
dec 6,9 -0,1 -1,8 -3,5 3,0 1,6 8,0 -0,3

1999 jan 0,0 0,0 -1,8 -3,7 2,6 -0,7 3,9 -0,3
feb 4,0 0,3 -1,7 -3,3 2,8 0,4 5,6 -0,1
mar 6,1 . . . . . . .
apr 5,4 . . . . . . .
maj 2,7 . . . . . . .

3. Handelsbalans1)

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

Totalt

1

Livsmedel,
drycker,

och tobak
2

Råvaror

3

Energi

4

Kemiska
produkter

5

Övriga
industrivaror

6

Maskiner,
transport-

utrustning
7

Övrigt

8

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) år 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 1 kv 1,087 139,2 1,604 0,660 8,71 7,53 319,1 8,20 1,554

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

1999 1 kv 1,122 130,7 1,599 0,687 8,98 7,44 322,7 8,60 1,696

1998 maj 1,109 149,7 1,639 0,677 8,54 7,50 340,3 8,26 1,603
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
jul 1,035 123,7 1,604 0,658 8,74 7,44 325,0 8,18 1,540

% förä. jmf. 2) fg mån. -0,2 -1,3 0,6 1,2 -0,9 0,1 0,2 0,2 1,0

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 1 073,2 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 1 kv 1,630 1,879 8,42 1 745,8 1,817 36,07 9,17 89,6 89,7

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 94,1

1999 1 kv 1,770 2,087 8,69 1 342,6 1,911 36,60 11,18 91,0 90,6
1998 maj 1,762 2,062 8,60 1 552,4 1,817 37,13 9,53 92,2 91,9

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 93,5

1999 jan 1,839 2,159 8,99 1 362,5 1,950 37,43 11,83 92,7 92,1
feb 1,751 2,062 8,68 1 330,2 1,905 36,41 11,21 90,9 90,5
mar 1,726 2,045 8,43 1 336,2 1,881 36,04 10,60 89,5 89,1
apr 1,668 1,972 8,30 1 292,2 1,834 35,22 10,10 88,4 87,7
maj 1,605 1,925 8,24 1 272,1 1,820 34,82 9,97 88,1 87,7
jun 1,580 1,948 8,05 1 212,6 1,775 33,70 9,88 86,4 86,1

jul 1,576 1,967 8,03 1 229,4 1,756 33,42 9,71 86,4 86,2

% förä. jmf. 2) fg mån. -0,3 1,0 -0,2 1,4 -1,1 -0,8 -1,7 0,0 0,2
fg år -6,2 -6,4
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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)%
% per år

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)

% per år

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 . 0,5 3,7 4,4 7,2 -2,0 6,20
1996 2,1 -0,9 67,4 7,19 7,36 . 1,4 2,8 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 -1,3 2,4 2,7 2,2 5,1 4,6 4,27
1998 2 kv 1,4 - - 5,12 7,52 -1,9 1,7 1,0 -1,2 5,2 5,1 4,21

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

1999 1 kv 1,4 - - 4,22 7,44 1,5 5,4 1,0 -0,3 4,8 4,5 3,64
2 kv 1,8 - - 4,50 7,43 . . . . . 5,0 3,12

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 - - - 0,9 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 - - - 11,7 . 5,2 3,11
jun 1,9 - - 4,81 7,43 - - - . . 5,8 3,13
jul . - - 5,11 7,44 - - - . . . 3,17

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 . . . -0,8 . . 10,56
2 kv 2,2 - - 5,87 325,0 . . . . . . 9,80

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 - - - -1,2 . . 9,84
apr 2,6 - - 5,85 325,5 - - - 0,0 . . 9,85
maj 2,2 - - 5,75 325,2 - - - 1,0 . . 9,72
jun 1,8 - - 6,02 324,2 - - - . . . 9,84
jul . - - . 325,0 - - - . . . 9,83

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 2,7 . 3,2 1,2 7,6 4,5 3,94

1999 1 kv 0,2 - - 4,21 8,98 2,5 . 3,6 . 7,5 5,4 3,31
2 kv 0,3 - - 4,54 8,90 . . . . . 6,4 3,07

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 - - - . 7,4 6,3 3,23
apr 0,3 - - 4,24 8,91 - - - . 7,3 6,7 2,99
maj 0,3 - - 4,50 8,97 - - - . 6,8 6,6 3,10
jun 0,4 - - 4,87 8,83 - - - . . 5,9 3,12
jul . - - 5,26 8,74 - - - . . . 3,23

Storbritannien

1995 - -5,7 53,0 8,32 0,829 -0,4 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 0,1 . 2,2 0,3 6,3 9,6 7,43
1998 2 kv 1,8 - - 5,89 0,665 -0,3 . 2,5 1,0 6,3 9,9 7,58

3 kv 1,4 - - 5,57 0,676 0,4 . 2,0 0,5 6,3 9,5 7,67
4 kv 1,4 - - 4,82 0,702 0,2 . 1,6 -0,5 6,3 8,6 6,89

1999 1 kv 1,6 - - 4,39 0,687 -1,6 . 1,2 -1,2 6,3 7,2 5,60
2 kv 1,4 - - 4,82 0,658 . . . . . 6,7 5,29

1999 jan 1,6 - - 4,20 0,703 - - - -1,0 6,3 7,5 5,90
feb 1,5 - - 4,37 0,689 - - - -1,4 6,3 7,3 5,53
mar 1,7 - - 4,60 0,671 - - - -1,3 6,3 6,8 5,40
apr 1,5 - - 4,54 0,665 - - - -1,5 . 7,5 5,32
maj 1,3 - - 4,83 0,658 - - - . . 7,1 5,35
jun 1,4 - - 5,09 0,650 - - - . . 5,6 5,22
jul . - - . 0,658 - - - . . . 5,17

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 55,1
1998 2 kv 1,6 1,0 3,6 5,0 4,4 7,2 5,59 5,67 1,100 - 56,1

3 kv 1,6 1,4 3,5 3,2 4,5 7,3 5,20 5,27 1,118 - 55,3
4 kv 1,5 -0,8 4,3 2,5 4,4 8,4 5,00 4,72 1,177 - 55,1

1999 1 kv 1,7 -1,6 4,0 2,2 4,3 8,5 4,99 5,00 1,122 - 54,8
2 kv 2,1 . 4,1 2,7 4,3 7,9 5,04 5,54 1,057 - .

1999 jan 1,7 - - 2,0 4,3 8,7 4,99 4,78 1,161 - -
feb 1,6 - - 2,5 4,4 8,5 5,00 4,99 1,121 - -
mar 1,7 - - 2,2 4,2 8,1 4,99 5,23 1,088 - -
apr 2,3 - - 2,3 4,3 8,2 4,97 5,18 1,070 - -
maj 2,1 - - 2,2 4,2 8,0 4,98 5,54 1,063 - -
jun 2,0 - - 3,7 4,3 7,7 5,17 5,90 1,038 - -

Japan

1995 -0,1 -2,2 1,5 3,4 3,2 3,0 0,50 3,32 123,0 -3,6 .
1996 0,1 -1,9 5,1 2,3 3,4 3,3 0,31 3,03 138,1 -4,3 .
1997 1,7 -2,2 1,4 3,6 3,4 3,1 0,36 2,15 137,1 -3,3 .
1998 0,6 6,3 -2,8 -7,1 4,1 4,4 0,18 1,30 146,4 -5,9 .
1998 2 kv 0,3 8,1 -1,7 -8,8 4,1 4,2 0,43 1,36 149,5 - -

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

1999 1 kv -0,1 3,6 0,1 -4,2 4,6 4,1 0,31 1,96 130,7 - -
2 kv -0,3 . . -1,0 4,8 4,1 0,13 1,50 127,7 - -

1999 jan 0,2 7,5 - -8,3 4,4 4,1 0,35 2,07 131,3 - -
feb -0,1 2,9 - -4,1 4,6 3,9 0,38 2,09 130,8 - -
mar -0,4 -0,2 - -0,8 4,8 4,2 0,20 1,72 130,2 - -
apr -0,1 0,4 - -2,4 4,8 4,0 0,18 1,55 128,2 - -
maj -0,4 . - -0,5 4,6 4,1 0,12 1,36 129,7 - -
jun -0,3 . - -0,2 4,9 4,3 0,10 1,60 125,3 - -
jul . . - . . . 0,12 1,69 123,7 - -

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
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 3,1 och Tabell 3,2.

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)
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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 5 augusti 1999. De senaste upp-
gifterna är ofta preliminära och kan komma att
revideras. Skillnader kan uppkomma till följd av
avrundning.

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 på ENS 95 huvudsakligen.

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  nästa nummer 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, 15 juli, 29 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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