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ECB-rådet beslutade vid sitt sammanträde den 3 april 2003 att den lägsta 

anbudsräntan på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner skall vara 

oförändrad, 2,50 %. Räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten 

lämnades också oförändrade, 3,50 % respektive 1,50 %. 

Sammanträdet den 3 april ägde rum under de exceptionella omständigheter 

skapade av konflikten i Irak. Enligt ECB-rådet var det i det här läget inte möjligt att 

bedöma hur de militära operationerna kommer att påverka världsekonomin, 

euroområdets ekonomiska utveckling och utsikterna för prisstabilitet på medellång 

sikt. Totalt sett tydde inte den omfattande analysen av den monetära, finansiella 

och ekonomiska utvecklingen på att utsikterna för prisstabiliteten skulle ha ändrats 

sedan ECB-rådets sammanträde den 6 mars. 

Man kunde också konstatera att krigsutbrottet inte påverkade det finansiella 

systemets funktioner. ECB-rådet bekräftade sin avsikt att agera på ett vis som 

säkerställer att finansmarknaderna kan fungera normalt och förse euroområdet med 

tillräcklig likviditet när så behövs. 

En mer detaljerad bedömning av de överväganden som låg till grund för besluten 

om ECBs styrräntor ger följande. Under den första pelaren i ECBs penningpolitiska 

strategi var tremånadersgenomsnittet för den årliga tillväxttakten i M3 7,4 % för 

perioden december 2002 till februari 2003, jämfört med 7,0 % för perioden november 

2002 till januari 2003. Mot bakgrund av fortsatt hög volatilitet på finansmarknaderna, 

främst beroende på den geopolitiska osäkerheten, fortsatte M3-tillväxten, 

uppbackad av portföljomplaceringar till mer likvida tillgångar med låg risk. M3-

tillväxten förefaller emellertid också ha påverkats av de låga korträntorna i 

euroområdet, vilket den kraftiga ökningen i penningmängdsmåttets mest likvida 

komponenter visar. Som följd av kraftig M3-tillväxt under en längre period har 

avsevärd överskottslikviditet hopat sig i euroområdet. En del av denna 

överskottslikviditet beror dock på ökad efterfrågan av säkerhetsreserver som 

emellertid torde vara av övergående natur och således utgöra ett mindre hot mot 

prisstabiliteten på medellång sikt. I början av 2003 sågs samtidigt tecken på 

stabilisering av ökningen i kreditgivningen efter en svag utveckling under hela förra 

året. 



Vad gäller den andra pelaren bekräftar aktuella uppgifter och enkäter att den reala 

BNP-tillväxten i euroområdet förblev svag i början av 2003. Framför allt minskade 

förtroendet hos företag och konsumenter och industriproduktionen var fortsatt trög. 

De geopolitiska spänningarna har fortsatt att påverka stämningen negativt och att 

dämpa den ekonomiska aktiviteten, vilket ytterligare förstärker de krafter som redan 

tidigare fördystrade utsikterna för euroområdet innan spänningarna i Mellanöstern 

eskalerade. 

Även om den exceptionellt stora osäkerhet, som uppstått genom den militära 

konflikten, gör det mycket svårt att bedöma den ekonomiska utvecklingen för resten 

av året är endast en måttlig ekonomisk tillväxt att vänta för 2003. Utgångsläget är 

fortfarande att en begränsad återhämtning förenad med minskad osäkerhet inleds 

under andra halvåret 2003. Det kommer emellertid att vara nödvändigt att 

analysera de ekonomiska återverkningarna av kriget så snart bilden klarnar. För 

närvarande är flera scenarier med vitt skilda följder för den ekonomiska aktiviteten 

tänkbara. Det är dock ännu för tidigt att bedöma sannolikheten av sådana kalkyler 

som ändå är hypotetiska. 

Vad gäller prisutvecklingen var den årliga HIKP-inflationen enligt Eurostats 

uppskattningar 2,4 % i mars 2003, dvs. oförändrad från februari. Den senaste 

nedgången i oljepriserna kommer troligen inte att återspeglas i prisstatistiken förrän i 

april. Beträffande utsikterna för prisstabilitet på medellång sikt är det viktigt att klart 

skilja mellan kortfristig volatilitet och mer fundamentala faktorer. Oljeprisutvecklingen 

kan mycket väl påverka inflationsmönstret under de kommande månaderna, men 

på längre sikt har troligen andra faktorer större inverkan. De fördröjda effekterna av 

apprecieringen av euron de senaste tolv månaderna torde, i förening med låg 

efterfrågan, fortsätta att dämpa trycket uppåt på priserna. Under den senaste tiden 

har oljepriserna gått ned kraftigt. Om denna utveckling inte vänder kommer 

inflationen under 2003 med all sannolikhet att sjunka under 2 % och därefter ligga i 

linje med prisstabilitet. 

En sådan utveckling förutsätter givetvis en fortsatt återhållsam löneutveckling. På det 

området visar aktuella uppgifter vissa tecken på att ökningen av arbetskostnaderna 

stabiliserades under andra halvåret 2002 men detta måste bekräftas av uppgifter för 

2003. 



På det hela taget är inriktningen av den aktuella penningpolitiken förenlig med 

målet att upprätthålla prisstabilitet på medellång sikt och den upprätthåller 

monetära förhållanden som i sig bidrar till ekonomisk tillväxt i ett läge där andra 

faktorer påverkar den ekonomiska aktiviteten negativt. Exceptionella förhållanden 

komplicerar just nu bedömningen av den ekonomiska utvecklingen och ECB-rådet 

kommer att fortsätta att noga följa händelseutvecklingen och analysera den i 

enlighet med sitt mandat. 

När det gäller finanspolitiken utgör stabilitets- och tillväxtpakten ett kraftfullt och 

flexibelt system inom vilket det är möjligt att ta itu med press på de offentliga 

finanserna och säkra budgetdisciplin. Det finns ingen anledning till finanspolitisk 

aktivism om automatiska stabilisatorer, som motvikt till ändrade ekonomiska 

förhållanden, ges fritt spelrum i länder med sunda offentliga finanser eller där 

lämpliga konsolideringsåtgärder redan har kommit i gång. Det är fortfarande viktigt 

att både utfästelserna i stabilitetsprogrammen och kraven på ytterligare förbättrade 

budgetpositioner enligt överenskommelser i Ekofinrådet genomförs i sin helhet. Detta 

bidrar till att öka förtroendet för finanspolitikens ramverk och till att förankra 

förväntningarna om de framtida makroekonomiska förhållandena. 

I ett mycket osäkert ekonomiskt läge är det desto viktigare att regeringarna bidrar till 

att öka investerarnas och konsumenternas förtroende genom att målmedvetet 

genomföra strukturreformer på arbets- och produktmarknaderna och i de offentliga 

finanserna. Å ena sidan förefaller det råda brett samförstånd mellan beslutsfattare 

och allmänheten om att sådana reformer är viktiga för att på sikt höja 

produktionspotentialen i euroområdet, öka flexibiliteten i ekonomin och göra 

euroområdet bättre rustat att stå emot externa chocker. Å andra sidan har den 

faktiska reformtakten, trots vissa framsteg i enskilda länder, hittills varit långsam och 

klart otillräcklig i förhållande till målen som uppställdes vid Europeiska rådets möte i 

Lissabon 2000. Under de senaste åren har det därför uppstått en klyfta mellan målen 

och genomförandet av reformerna. Ytterligare ansträngningar måste göras för att 

övervinna strukturella stelheter som försvårar effektivt fungerande marknader. 

Sådana åtgärder skulle öka förtroendet i euroområdet och därigenom i någon mån 

motverka den rådande stora osäkerheten. 

Det här numret av månadsrapporten innehåller tre artiklar. Den första artikeln 

granskar behovet av omfattande reformer för att tackla problemen med en 



befolkning som blir allt äldre. Den andra artikeln ger en överblick över den senaste 

utvecklingen och av planerade förbättringar av den ekonomiska statistiken för 

euroområdet. Den tredje artikeln beskriver en aktuell undersökning om utlåning från 

banker som nyligen tagits fram av Eurosystemet. 

 
 


