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ECB-rådet beslutade vid sitt sammanträde den 6 november 2003 att den lägsta 

anbudsräntan på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner skall 

vara oförändrad, 2,0 %. Räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten 

lämnades också oförändrade, 3,0 % respektive 1,0 %. 

 

Beslutet att låta ECBs styrräntor ligga kvar på dessa låga nivåer återspeglar 

bedömningen att, även om en viss tröghet väntas i inflationen på kort sikt, är 

utsikterna för prisstabilitet på medellång sikt fortsatt gynnsamma. Mot denna 

bakgrund håller ECB-rådet fast vid sin uppfattning att den nuvarande 

penningpolitiska inriktningen är väl avpassad. Samtidigt noterade ECB-rådet att 

det finns flera tecken på en gradvis ekonomisk återhämtning i euroområdet. ECB-

rådet kommer att noggrant följa den utveckling som kan påverka bedömningen 

av hoten mot prisstabiliteten. 

 

När det gäller den ekonomiska analysen visar aktuell information på en tydlig 

återhämtning i världsekonomin. Även indikatorerna för euroområdet pekar i allt 

större utsträckning på en viss förbättring av den ekonomiska aktiviteten under 

andra halvåret. För närvarande kan denna utveckling, i första hand, avläsas i 

företagsenkäter och i ledande indikatorer, men statistik över produktion och 

efterfrågan i euroområdet, som offentliggörs inom kort, förväntas bekräfta att en 

gradvis återhämtning har börjat. 

 

Mot bakgrund av detta verkar huvudscenariot, med en gradvis förbättring av den 

ekonomiska aktiviteten i euroområdet i år och en vidgning och förstärkning under 

2004, styrkas ytterligare. Denna bedömning har fått stöd av nyligen publicerade 

prognoser från officiella och privata källor samt av utvecklingen på 

finansmarknaden. När det gäller efterfrågan utanför euroområdet förväntas 

ökningen i världshandeln och real BNP-tillväxt motverka effekterna av uppgången 

av eurons effektiva växelkurs, som åter ligger på samma nivå som i början av 1999. 

Investeringsvillkoren i euroområdet torde förbättras ytterligare givet den 

anpassning som pågår inom företagen i syfte att öka produktivitet och lönsamhet, 

den låga räntenivån och de allmänt gynnsamma finansieringsvillkoren. Vidare bör 

privat konsumtion gynnas av ökade reala disponibla inkomster, som i sin tur 

gynnas av terms-of-trade-effekterna från eurons tidigare appreciering. 
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Hoten på kort sikt mot detta huvudscenario förefaller balanserade. I ett längre 

perspektiv kvarstår farhågor om att den globala tillväxten ska undermineras av 

bestående obalanser i vissa regioner i världen. Dessa obalanser är huvudsakligen 

relaterade till de offentliga finansernas bärkraft och till externa obalanser. 

 

Den senaste konsumentprisutvecklingen har i stort sett varit i linje med den 

förväntade. Den årliga HIKP-inflationen var 2,1 % i oktober, enligt Eurostats 

snabbstatistik, alltså oförändrad från augusti och september. Om man blickar 

framåt förefaller det som om inflationstakten kan komma att ligga kvar på ungefär 

denna nivå flera månader framåt och alltså inte sjunka så snabbt och kraftigt som 

tidigare väntades. Tre faktorer tycks bidra till att denna tröghet i inflationstakten 

inte ger med sig. För det första kan priserna på livsmedel under resten av 2003 och 

i början av 2004 medföra ett ytterligare tryck uppåt på inflationen till följd av 

sommarens värmebölja. För det andra har oljepriserna legat kvar på en högre 

nivå än väntat, huvudsakligen beroende på den politiska osäkerheten i 

Mellanöstern. Sist men inte minst kommer de planerade höjningarna av indirekta 

skatter och administrativt fastställda priser i ett antal euroländer att utöva ett 

tillfälligt tryck uppåt på inflationstakten under 2004.  

 

När fler bestående faktorer tas med i beräkningarna väntas inflationstakten avta 

och utvecklas i linje med prisstabilitetsmålet, vilket även återspeglas i nyligen 

offentliggjorda prognoser. Detta då inflationen i producentledet fortfarande är 

begränsad. Dessutom torde den tidigare apprecieringen av euron bidra till att 

dämpa det inhemska pristrycket. Samtidigt är förväntningarna om gynnsamma 

utsikter på medellång sikt till stor del baserade på antagandet att 

löneutvecklingen inte påverkas av den nuvarande trögheten i inflationstakten och 

att den förblir dämpad under en gradvis ekonomisk återhämtning. I detta 

hänseende, men även generellt, krävs en noggrann övervakning av 

inflationsförväntningarnas utveckling. 

 

När det gäller den monetära analysen är likviditeten i euroområdet riklig efter en 

lång period av en stark ökning av M3. Detta beror på tidigare 

portföljomplaceringar, försiktighetssparande och låga räntenivåer. Trots en viss 

dämpning av den monetära utvecklingen de senaste månaderna är likviditeten i 

euroområdet betydligt större än vad som skulle behövas för att finansiera en icke-

inflatorisk ekonomisk tillväxt. Den låga räntenivån stöder också den årliga tillväxten 
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i utlåningen till den privata sektorn, som fluktuerat mellan 4½ och 5 % de senaste 

månaderna. I nuläget väntas det ackumulerade likviditetsöverskottet inte utgöra 

något orosmoment för prisstabiliteten, givet den pågående gradvisa ekonomiska 

återhämtningen. Skulle det stora likviditetsöverskottet kvarstå samtidigt som det 

sker en betydande förstärkning av den ekonomiska aktiviteten kan detta dock 

leda till inflationstryck på medellång sikt. 

 

Sammanfattningsvis indikerar den ekonomiska analysen att utsikterna för 

prisstabilitet på medellång sikt är fortsatt gynnsamma i ett läge med en successiv 

ekonomisk återhämtning och en återhållsam importpris- och löneutveckling. En 

avstämning av denna bedömning med den monetära analysen inom ramen för 

de två pelarna leder till slutsatsen att den starka penningmängdsökningen för 

närvarande inte torde försämra dessa utsikter mot bakgrund av det ekonomiska 

läget.  

 

Utvecklingen av de offentliga finanserna och stabilitets- och tillväxtpakten är nu i 

ett kritiskt läge där trovärdigheten för de institutionella grunderna för EMU måste 

upprätthållas. Fördraget och stabilitets- och tillväxtpakten utgör en lämplig ram för 

att garantera budgetdisciplin inom tillräckligt flexibla gränser. Referensvärdet för 

budgetunderskott (3 % av BNP) i Maastrichtfördraget är ankaret för de regler och 

förfaranden som gäller för finanspolitiken inom EU. Detta ankare får inte 

ifrågasättas. 

 

Det finns mycket starka ekonomiska skäl till varför länderna skall respektera 

reglerna fullt ut och genomföra dem i alla avseenden. Detta är inte en ren 

procedurfråga. Fortsatt tilltro till sunda offentliga finanser ökar också de 

ekonomiska aktörernas förtroende och bidrar därigenom till en hållbar 

konsumtions- och investeringstillväxt. Stabilitet och tillväxt är därför inte motstridiga 

mål, utan de snarare förstärker varandra. Detta förtydligas i namnet på den 

finanspolitiska ramen ”stabilitets- och tillväxtpakten”. När det gäller den senaste 

tidens utveckling avseende förfarandet vid alltför stora underskott anser ECB-rådet 

att kommissionens förslag ger i överkant utrymme för tolkning av reglerna och 

förfarandena. Med tanke på framtida beslut, som väntas under november, 

uppmanar ECB-rådet varje berörd institution och regering att leva upp till sitt 

ansvar. Den allmänna trovärdigheten för den finanspolitiska ramen sätts på spel 

och därigenom utsikterna för ekonomisk tillväxt i euroområdet.  
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Finanspolitiska konsolideringsplaner innefattas bäst i en övergripande och 

trovärdig strategi på medellång sikt. Detta kräver ett stark fokus på strukturella 

utgiftsreformer och en anpassning av de offentliga pensions- och 

hälsovårdssystemen till den åldrande befolkningen. Vidare behövs strukturreformer 

på arbets- och varumarknaderna för att möjliggöra en bättre allokering och 

användning av kapital och arbetskraft och för att öka euroområdets 

tillväxtpotential. ECB-rådet ger sitt fulla stöd till de åtgärder som nu vidtagits av 

flera regeringar i denna riktning och uppmanar arbetsmarknadens parter att ställa 

sig bakom målet att göra euroområdet till en mer dynamisk och innovativ 

ekonomi. 

 

Det här numret av månadsrapporten innehåller tre artiklar. Den första ger en 

överblick av utvecklingen av den privata sektorns skuldfinansiering i euroområdet 

de senaste åren. Den andra analyserar utmaningar för det internationella 

samfundet när det gäller hur man löser kriser i tillväxtekonomier. Den tredje artikeln 

betraktar huvuddragen i eurons internationella roll, dvs. dess användning av icke 

hemmahörande i euroområdet. 


