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ECB-rådet beslutade vid sitt sammanträde den 1 augusti 2002 att den lägsta 

anbudsräntan på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner skall 

vara oförändrad, 3,25 %. Räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten 

lämnades också oförändrade, 4,25 % respektive 2,25 %. 

 

Dessa beslut grundas på en omfattande analys av den monetära, finansiella och 

ekonomiska utvecklingen de senaste veckorna och på en bedömning av hur de 

har påverkat utsikterna för prisstabilitet på medellång sikt. ECB-rådet drog 

slutsatsen att även om utvecklingen den senaste tiden fortfarande ger blandade 

signaler, så har hoten mot prisstabiliteten har blivit mer balanserade. 

 

Vad gäller den första pelaren i ECB:s penningpolitiska strategi uppgick 

tremånadersgenomsnittet för den årliga tillväxttakten i M3 till 7,4 % för perioden 

april till juni 2002, vilket var oförändrat från perioden maj-mars. Uppgifter om 

penningmängden för juni 2002 pekar på en dämpning i den kortsiktiga 

utvecklingen av M3 och långivningen till den privata sektorn. Dessa månadsdata 

skall tolkas med försiktighet eftersom den monetära utvecklingen har 

karakteriserats av tämligen hög volatilitet den senaste tiden. Det andra kvartalet 

2002 var M3-tillväxten tämligen kraftig. Även om denna utveckling delvis kan 

återspegla förnyade portföljomflyttningar till M3 i ett klimat av högre osäkerhet på 

finansmarknaden verkar utvecklingen också drivas på av mer fundamentala 

faktorer, som de låga räntenivåerna och den ekonomiska återhämtningen i 

euroområdet. Generellt sett är det stora likviditetsöverskottet i euroområdet 

fortfarande en källa till oro.  

 

Vad gäller den andra pelaren motsäger inte de senaste uppgifterna 

uppfattningen att den ekonomiska aktiviteten i euroområdet gradvis håller på att 

återhämta sig. De flesta enkätundersökningar och ledande indikatorer i 

euroområdet förbättrades ytterligare under andra kvartalet i år jämfört med det 

föregående kvartalet, om än i långsammare takt. Detta pekar på en något 

starkare ekonomisk aktivitet under andra kvartalet. Om man blickar framåt är det 

mest troliga scenariot att återhämtningen fortsätter. Frånvaron av större obalanser 

i euroområdet tillsammans med förmånliga finansieringsvillkor och ökningen av 

real disponibel inkomst på grund av den minskade inflationen från den temporärt 

höga nivån första kvartalet 2002 bör stödja den ekonomiska aktiviteten.  
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Trots denna bedömning är den osäkerhet som omger styrkan i den pågående 

återhämtningen hög, på grund av befintliga obalanser på andra ställen i 

världsekonomin och den senaste tidens utveckling på finansmarknaden. 

Aktiemarknaderna i euroområdet och USA noterade en kraftig nedgång under 

juli, vilket innebar en fortsättning av den nedåtgående trend som pågått sedan 

de historiskt höga nivåerna i början av 2000. Den senaste tidens nedgång i 

aktiepriser, i samband med hög volatilitet på aktiemarknaderna, reflekterar delvis 

oron över tillförlitligheten när det gäller företagens redovisning men också att 

deras resultat är sämre än väntat. Portföljomflyttning från aktier bidrog till en 

markant nedgång i obligationsräntorna i euroområdet, en utveckling som var 

tydlig över hela avkastningskurvan. 

 

Vad gäller prisutvecklingen visar Eurostats snabbstatistik att den årliga HIKP-

inflationen ökade till 1,9 % i juli 2002 från 1,8 % i juni beroende på en ofördelaktig 

baseffekt kopplad till energipriserna. Sedan början av året har HIKP-inflationen, 

exklusive de mer volatila priserna på energi och oförädlade livsmedel, legat kvar 

på en hög nivå vilket framför allt speglar utvecklingen i tjänstepriserna. 

 

Om man blickar framåt kommer HIKP-inflationen sannolikt att ligga kvar på 

omkring 2 % under de kommande månaderna, delvis på grund av baseffekter 

kopplade till priserna på energi och oförädlade livsmedel. Eurons högre växelkurs 

bör ha en dämpande effekt på inflationsutvecklingen, vilket dock huvudsakligen 

kommer att märkas på relativt lång sikt. För nästa år beror bedömningarna av 

prisutvecklingen till stor del på antagandet om en återhållsam löneutveckling. Det 

är därför oroande att löneökningarna 2001 och i början av 2002 tenderade att 

öka i euroområdet trots dämpad ekonomisk tillväxt. Alltför stora löneökningar 

skulle skapa ytterligare kostnadstryck med potentiella konsekvenser, inte bara för 

priser utan också för konkurrenskraft, real BNP-tillväxt och skapande av 

arbetstillfällen i euroområdet.  

 

På det hela taget bör eurons högre växelkurs bidra till lägre inflationstryck. Detta 

återspeglas också i indikatorer för förväntningar på utvecklingen av euroområdets 

konsumentpriser. Andra faktorer pekar dock inte på någon dämpning av 

pristrycket på längre sikt, speciellt den monetära utvecklingen men också 

lönetrender och dynamiken i tjänstepriserna. Alla faktorer som kan påverka 

utsikterna för prisstabilitet på medellång sikt måste övervakas noga. 
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När det gäller finanspolitiken i euroområdet är det av avgörande betydelse att 

alla medlemsländer upprätthåller ett medelfristigt perspektiv i enlighet med ramen 

för stabilitets- och tillväxtpakten och infriar åtagandena om att uppnå budget 

nära balans eller budgetöverskott till år 2003-2004. Det är viktigt att erinra om att 

budgetmålen bör inbegripa tillräckligt ambitiösa ansträngningar för 

strukturkonsolidering och baseras på realistiska antaganden om tillväxt. 

Euroområdets medlemsstater behöver ha ett medellångt perspektiv för sin 

finanspolitik. Därför uppmanas regeringarna att fortsätta att genomföra reformer 

när det gäller de offentliga utgifternas och inkomsternas omfattning och struktur, 

vilka också tar hänsyn till behovet att skapa utrymme för skattesänkningar och 

täcka budgetkostnaderna för en åldrande befolkning. 

 

Inom området för strukturreformer bör de allmänna ekonomiska riktlinjerna (Broad 

Economic Guidelines), som nyligen antogs av EU-rådet, genomföras på ett 

beslutsamt sätt för att därigenom på ett betydelsefullt sätt bidra till att öka den 

trendmässiga potentiella tillväxten i euroområdet och minska den fortsatt höga 

arbetslösheten. 

 

Det här numret av månadsrapporten innehåller tre artiklar. Den första tar upp 

prisnivåkonvergens i euroområdet, den andra ger en översikt över den aktuella 

utvecklingen och riskerna inom euroområdets banksektor och den tredje 

behandlar utvecklingen när det gäller sparande, finansiering och investeringar i 

euroområdet. 


