
 

LEDER  

På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede 

Styrelsesrådet på mødet den 5. november 2009 at fastholde ECBs officielle renter. ECBs 

aktuelle renter er fortsat passende. Nye informationer og analyser siden mødet den 

8. oktober har bekræftet Styrelsesrådets forventninger. Den årlige HICP-inflation var 

-0,1 pct. i oktober i henhold til Eurostats foreløbige skøn, men den forventes at blive 

positiv igen i løbet af de kommende måneder og at forblive moderat positiv på det for 

pengepolitikken relevante sigt. Samtidig peger de seneste data fortsat i retning af en 

bedring i den økonomiske aktivitet i 2. halvår 2009. Styrelsesrådet forventer en gradvis 

bedring i euroområdets økonomi i 2010, men erkender, at udsigterne fortsat er meget 

usikre. Inflationsforventningerne på mellemlangt til langt sigt er fortsat fast forankrede på 

et niveau, der er i overensstemmelse med Styrelsesrådets målsætning om at holde 

inflationen under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt. Resultatet af den monetære 

analyse bekræfter vurderingen af et lavt inflationært pres på mellemlangt sigt, idet 

væksten i pengemængden og kreditgivningen fortsat aftager. På baggrund heraf forventer 

Styrelsesrådet prisstabiliteten fastholdt på mellemlangt sigt, hvilket vil understøtte 

købekraften hos euroområdets husholdninger. 

For så vidt angår den økonomiske analyse, peger foreliggende data og 

konjunkturbarometre fortsat i retning af en bedring i den økonomiske aktivitet i 2. halvår 

2009. Euroområdet vil særligt nyde godt af udviklingen i lagerbeholdningerne og en 

stigning i eksporten samt den betydelige stimulering af makroøkonomien, der er i gang, og 

de tiltag, der er gennemført for igen at få det finansielle system til at fungere. Tages alle 

foreliggende oplysninger i betragtning, kan den kvartalsvise vækst i realt BNP igen være 

blevet positiv i 2. halvår 2009. Da en række understøttende faktorer ikke er vedvarende, er 

usikkerheden imidlertid stadig stor. På baggrund af hovedtendensen i de nye tal, forventes 

en gradvis bedring i euroområdets økonomi i 2010, da den sandsynligvis på mellemlangt 

sigt vil blive påvirket af den løbende balancekorrektion i den finansielle og den ikke-

finansielle sektor både inden og uden for euroområdet. 

Det er Styrelsesrådets opfattelse, at de risici, der knytter sig til disse udsigter, fortsat er 

stort set afbalancerede. Det trækker i positiv retning, at den aktuelle omfattende 

makroøkonomiske stimulering og andre gennemførte politiktiltag kan få en større effekt 

end hidtil antaget. Tilliden kan også hurtigere bedres, svækkelsen af arbejdsmarkedet kan 

blive mindre markant end tidligere forventet, og den udenlandske efterspørgsel kan vise 
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sig at blive kraftigere end ventet. Den fortsatte bekymring for en kraftigere eller mere 

langvarig negativ feedback-effekt mellem realøkonomien og den finansielle sektor, 

yderligere prisstigninger på olie og andre råvarer, intensiveringen af protektionistiske pres 

og muligheden for en ukontrolleret korrektion af globale ubalancer trækker dog i modsat 

retning. 

Hvad angår prisudviklingen, var den årlige HICP-inflation ifølge Eurostats foreløbige 

skøn -0,1 pct. i oktober mod -0,3 pct. i september. Den negative inflation for tiden er på 

linje med tidligere forventninger og afspejler hovedsagelig det seneste års udvikling i de 

globale råvarepriser. I løbet af de kommende måneder ventes den årlige inflation at blive 

positiv igen, bl.a. som følge af basiseffekter. Derefter forventes inflationen på det for 

pengepolitikken relevante sigt at forblive positiv, mens pris- og omkostningsudviklingen 

samlet set forventes at forblive afdæmpet som følge af den fortsat træge efterspørgsel både 

i og uden for euroområdet. Det er i denne sammenhæng vigtigt endnu en gang at 

understrege, at inflationsforventningerne på mellemlangt til langt sigt fortsat er fast 

forankrede på et niveau, der er i overensstemmelse med Styrelsesrådets målsætning om at 

holde inflationen under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt.  

De risici, der knytter sig til disse udsigter, er fortsat stort set afbalancerede. De vedrører 

især udsigterne for den økonomiske aktivitet og udviklingen i råvarepriser. Som følge af 

behovet for budgetkonsolidering i de kommende år kan stigninger i indirekte skatter og 

administrativt fastsatte priser desuden blive kraftigere end ventet på nuværende tidspunkt. 

For så vidt angår den monetære analyse, faldt den årlige vækst i M3 og udlånet til den 

private sektor yderligere i september til henholdsvis 1,8 pct. og -0,3 pct. Disse parallelle 

fald støtter vurderingen af et moderat underliggende tempo i pengemængdevæksten og et 

lavt inflationært pres på mellemlangt sigt. 

I løbet af de kommende par måneder vil den årlige vækst i pengemængdemålene højst 

sandsynlig blive påvirket i nedadgående retning af basiseffekter i tilknytning til 

tilspidsningen af den finansielle uro for et år siden. M1- og M3-væksten fortsætter dog, og 

det er mere grundlæggende, med at afspejle den aktuelle rentekonstellation. Mens det 

snævre spænd mellem renterne på de forskellige kortfristede indskud afføder skift i 

allokeringen af midler til de mest likvide aktiver i M1, fremmer den stejle rentekurve også 

denne form for skift fra M3 til langfristede indskud og værdipapirer uden for M3. 
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Den årlige vækstrate i banklån til den ikke-finansielle private sektor blev svagt negativ i 

september, hvor den årlige vækst i udlån til både ikke-finansielle selskaber og 

husholdninger faldt yderligere og var negativ. Samtidig forblev de månedlige strømme af 

udlån til husholdningerne positive, og de steg endog, mens de tilsvarende for udlån til 

ikke-finansielle selskaber var negative. For husholdningernes vedkommende er de seneste 

data endnu en bekræftelse af, at vækstraten er ved at stabilisere sig på et lavt niveau. For 

de ikke-finansielle selskabers vedkommende er den afdæmpede produktion og handel 

samt den fortsatte usikkerhed om udsigterne for erhvervslivet stadig med til at dæmpe 

virksomhedernes efterspørgsel efter bankfinansiering. Denne tendens vil sandsynligvis 

holde sig i de kommende måneder. Det er i denne sammenhæng værd at bemærke, at 

væksten i udlån til virksomheder typisk først begynder at stige med en vis forsinkelse i 

forhold den økonomiske aktivitets konjunkturcyklus. Samtidig bør de stadigt bedre 

finansieringsforhold understøtte låneefterspørgslen i den kommende tid. Da bankerne står 

over for en række meget krævende udfordringer, bør de træffe passende foranstaltninger 

til yderligere at styrke deres kapitalgrundlag og, hvor det er nødvendigt, udnytte 

regeringernes støtteforanstaltninger til den finansielle sektor fuldt ud, især for så vidt 

angår rekapitalisering. 

Sammenfattende er de aktuelle renter fortsat passende. Nye informationer og analyser 

siden mødet den 8. oktober har bekræftet Styrelsesrådets forventninger. Den årlige HICP-

inflation var -0,1 pct. i oktober i henhold til Eurostats foreløbige skøn, men den forventes 

at blive positiv igen i løbet af de kommende måneder og at forblive moderat positiv på det 

for pengepolitikken relevante sigt. Samtidig peger de seneste data fortsat i retning af en 

bedring i den økonomiske aktivitet i 2. halvår 2009. Styrelsesrådet forventer en gradvis 

bedring i euroområdets økonomi i 2010, men erkender, at udsigterne fortsat er meget 

usikre. Inflationsforventningerne på mellemlangt til langt sigt er fortsat fast forankrede på 

et niveau, der er i overensstemmelse med Styrelsesrådets målsætning om at holde 

inflationen under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt. Krydstjekket mellem resultatet af 

den økonomiske analyse og resultatet af den monetære analyse bekræfter vurderingen af et 

lavt inflationært pres på mellemlangt sigt, idet væksten i pengemængden og 

kreditgivningen fortsat aftager. På baggrund heraf forventer Styrelsesrådet prisstabiliteten 

fastholdt på mellemlangt sigt, hvilket vil understøtte købekraften hos euroområdets 

husholdninger. 

Da transmissionen af pengepolitikken sker med en vis forsinkelse, forventer 

Styrelsesrådet, at dets tiltag i stigende grad vil slå igennem i økonomien. Derfor har 
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pengepolitikken med alle de trufne foranstaltninger understøttet 

likviditetstilgængeligheden og en bedring af euroområdets økonomi. Fremover vil der, i 

lyset af de forbedrede forhold på de finansielle markeder, ikke længere være så stort 

behov for alle Styrelsesrådets likviditetstiltag, som der hidtil har været. Styrelsesrådet vil 

derfor sikre, at dets ekstraordinære likviditetstiltag rettidigt og gradvist udfases, samt at 

den tilførte likviditet opsuges, så alle trusler mod prisstabilitet på mellemlangt til langt sigt 

effektivt imødegås. Hermed fortsætter Styrelsesrådet med at sikre en fast forankring af 

inflationsforventningerne på mellemlangt sigt. En sådan forankring er påkrævet for at 

kunne understøtte vedvarende vækst og beskæftigelse og bidrage til finansiel stabilitet. 

Styrelsesrådet vil derfor fortsætte med at overvåge udviklingen meget nøje i den 

kommende tid. 

For så vidt angår finanspolitikken, er mange regeringer i euroområdet konfronteret med 

store og kraftigt tiltagende finanspolitiske ubalancer. Hvis denne udvikling ikke imødegås 

med en klar og troværdig exit-strategi, er der stor risiko for, at offentlighedens tillid til de 

offentlige finansers holdbarhed og den økonomiske bedring undermineres. Staternes 

meget store finansieringsbehov risikerer at udløse hurtige stemningsskift på markedet, 

hvilket kan føre til mindre gunstige mellemlange og lange renter. Det kan igen dæmpe de 

private investeringer og derved svække grundlaget for en tilbagevenden til vedvarende 

vækst. Store offentlige underskud og stor offentlig gæld kan ydermere besværliggøre den 

fælles pengepolitiks opgave; nemlig at fastholde prisstabilitet. Styrelsesrådet opfordrer 

derfor regeringerne til at offentliggøre og gennemføre rettidige og ambitiøse 

finanspolitiske exit- og konsolideringsstrategier med udgangspunkt i realistiske 

vækstantagelser, og hvor det primære fokus er udgiftsreformer. Skattenedsættelser bør kun 

overvejes på mellemlangt sigt, når landene igen har opnået det nødvendige råderum på 

budgettet. Ecofin-Rådets seneste konklusioner, hvoraf det fremgår, at konsolideringen 

senest skal påbegyndes i 2011 og klart skal overstige den strukturelle benchmark på 

0,5 pct. af BNP p.a., repræsenterer i denne sammenhæng mindstekravet til alle eurolande. 

En vellykket budgettilpasning afhænger også helt af budgetprocedurernes 

gennemsigtighed samt af, hvorvidt statistikken over de offentlige finanser er pålidelig og 

fuldstændig. Det er et område, hvor hurtige og målrettede fremskridt er afgørende for både 

de pågældende lande og for hele euroområdet.  

Hvad angår strukturreformer, er det meget vigtigt, at der i alle lande gøres en større 

indsats for at understøtte holdbar vækst og beskæftigelse, idet den finansielle krise 

sandsynligvis har påvirket produktionskapaciteten i eurolandenes økonomier. For at undgå 
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en betydeligt højere strukturel arbejdsløshed i de kommende år er en moderat løndannelse, 

tilstrækkelig fleksibilitet på arbejdsmarkedet samt effektive incitamenter til at arbejde af 

afgørende betydning. Samtidig er der akut behov for en konkurrence- og 

innovationsfremmende politik til at fremskynde omstruktureringer og investeringer samt 

til at skabe nye forretningsmuligheder. En hensigtsmæssig omstrukturering af 

banksektoren bør også spille en vigtig rolle. Sunde balancer, en effektiv risikostyring og 

gennemsigtige og robuste forretningsmodeller er afgørende for at styrke bankernes 

modstandsdygtighed over for stød. Herved lægges fundamentet for vedvarende økonomisk 

vækst og finansiel stabilitet. 

Månedsoversigten indeholder i denne måned tre artikler. I den første artikel drøftes den 

rolle, som centralbankens kommunikation spiller i perioder med øget usikkerhed. I den 

anden undersøges den monetære analyse i en situation med finansiel uro. Den tredje 

artikel sætter den seneste recession i euroområdet ind i en historisk sammenhæng. 
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