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Svar på spørgsmål nr. 9 af 11. oktober vedr. KOM(2010)367 stillet 
af Europaudvalget efter ønske fra MF Pia Olsen Dyhr (SF). 

Spørgsmål: 

Hvilke muligheder ser ministeren for, at gøre ECB til en aktiv spiller ift. finansiel 

stabilitet, vækst og beskæftigelse inden for euroområdet? 

Svar: 

Det er min klare vurdering, at ECB allerede i dag spiller en afgørende rolle for at 

sikre vækst, beskæftigelse og finansiel stabilitet i euroområdet. 

Den Europæiske Centralbank (ECB) har ansvaret for at føre pengepolitikken i 

euroområdet. Målet for den fælles pengepolitik er ifølge Traktaten at fastholde 

stabile priser, defineret af ECB som en stigning i priserne i euroområdet på under, 

men tæt på, 2 pct. om året på mellemlang sigt. 

Erfaringer viser, at pengepolitikken bidrager bedst til vækst og beskæftigelse, hvis 

den varetages af en uafhængig centralbank og rettes mod lav og stabil inflation. 

Der er ikke i praksis tale om nogen afvejning mellem enten høj beskæftigelse eller 

lav inflation. Tværtimod viser erfaringerne på tværs af lande og tid, at lav og stabil 

inflation generelt understøtter høj beskæftigelse og lav ledighed. I en lav-

konjunktur med lav beskæftigelse, hvor inflationen typisk er lavere end infla-

tionsmålet, kan en lempelse af pengepolitikken i form af lavere styringsrenter 

f.eks. bidrage til højere beskæftigelse, samtidig med at inflationen nærmer sig 

målet. En pengepolitik, der vedvarende lemper mere end det, der er foreneligt 

med at sikre stabil inflation, kan imidlertid i bedste fald kun styrke beskæftigelsen 

på kort sigt, men på bekostning af højere og mere ustabil inflation og renter samt 

evt. spekulative bobler – og dermed lavere beskæftigelse – på lidt længere sigt. Det 

bedste bidrag til vækst og beskæftigelse, som kan ydes med pengepolitik, er 

således en pengepolitik rettet mod lav og stabil inflation, i lighed med ECB’s 

pengepolitik. 

ECB har derudover en række opgaver knyttet til sikring af finansiel stabilitet. ECB 

overvåger systematisk konjunkturudviklingen og den strukturelle udvikling i eu-

roområdets og EU’s banksektor og i andre finansielle sektorer. Vurderingen 

foretages i samarbejde med de nationale centralbanker og tilsynsmyndigheder i 

EU. 
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Endelig er formanden for ECB fra 1. januar 2011 udpeget som den første for-

mand for det nye europæiske råd for systemisk risiko (European Systemic Risk 

Board - ESRB) og ECB har fået til opgave at yde sekretariatsbistand til ESRB. 

ESRB kan på baggrund af overvågning af den makrofinansielle stabilitet i EU 

udstede advarsler og anbefalinger til relevante aktører, herunder f.eks. enkelte 

medlemsstater, nationale tilsynsmyndigheder eller Kommissionen, for at afbøde 

opbygningen af finansielle ubalancer. Cheferne for de nationale centralbanker og 

ECB er repræsenteret i ESRB. 

Med venlig hilsen 

Claus Hjort Frederiksen 
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