
 

Den økonomiske og monetære 
udvikling 

Oversigt 

På det pengepolitiske møde 8. juni 2017 konkluderede Styrelsesrådet, at en 

meget lempelig pengepolitik stadig er nødvendig, for at et underliggende 

inflationspres i euroområdet kan opbygges og understøtte den overordnede 

inflation på mellemlangt sigt. Information offentliggjort siden det seneste penge-

politiske møde sidst i april bekræfter, at der har været en kraftigere fremgang i 

euroområdets økonomi, som ventes at vokse i et noget hurtigere tempo end tidligere 

forventet. Styrelsesrådet anser nu de risici, som findes i tilknytning til vækstudsigt-

erne, for at være stort set afbalancerede. På denne bagrund er det blevet stadig 

mere usandsynligt, at en række meget negative scenarier for udsigterne for 

prisstabiliteten bliver til virkelighed, især fordi en række deflationsrisici stort set er 

forsvundet. Styrelsesrådet besluttede derfor at fjerne henvisningen til lavere renter i 

sin forward guidance om de pengepolitiske renter. Samtidig har den økonomiske 

vækst endnu ikke udmøntet sig i en kraftigere inflationsudvikling. Indtil videre har mål 

for den underliggende inflation ikke vist nogen overbevisende tegn på en opadrettet 

udviklingstendens. Den meget lempelige pengepolitik er derfor fortsat 

hensigtsmæssig. 

Økonomisk og monetær vurdering på tidspunktet for 
Styrelsesrådets møde 8. juni 2017 

ECB's pengepolitiske foranstaltninger fastholder fortsat de meget gunstige 

finansieringsforhold, som er nødvendige for at sikre en vedvarende konver-

gens i inflationen i retning af et niveau under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt 

sigt. Dette ses klart i bankernes fortsat meget lave renter. Lånebetingelserne for 

virksomheder og husholdninger, adgangen til finansiering, især for små og mellem-

store virksomheder, og dermed kreditstrømme i hele euroområdet, understøttes 

også fortsat i betydelig grad af gennemslaget af de pengepolitiske foranstaltninger, 

som er gennemført siden juni 2014. Væksten i det brede pengemængdemål er 

stadig robust, samtidig med at det opsving i udlån til den private sektor, som er 

observeret siden begyndelsen af 2014, fortsætter. 

Den økonomiske vækst i euroområdet bliver stadig mere robust, og den har 

bredt sig på tværs af sektorer og lande. Realt BNP i euroområdet steg i 1. kvartal 

2017 med 0,6 pct. kvartal til kvartal efter en stigning på 0,5 pct. i 4. kvartal 2016. 

Kortsigtede indikatorer, fx konjunkturbarometre, peger stadig i retning af en robust 

stigning i væksten i den kommende tid. Gennemslaget af ECB's pengepolitiske 

foranstaltninger har også fremmet nedgearingen og bør fortsætte med at understøtte 

den indenlandske efterspørgsel. Især opsvinget i investeringerne styrkes fortsat af 

meget gunstige finansieringsforhold og forbedringer af virksomhedernes rentabilitet. 
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Endvidere understøttes den disponible realindkomst og det private forbrug af en 

fremgang i beskæftigelsen, som også styrkes af tidligere arbejdsmarkedsreformer. 

Aktiviteten i euroområdet understøttes yderligere af en vedvarende global 

genopretning. Væksten i verdenshandlen er steget betydeligt de seneste måneder, 

idet den bl.a. har nydt godt af genopretningen i vækstøkonomierne. Udsigterne for 

den økonomiske vækst i euroområdet dæmpes dog stadig af en langsommelig 

gennemførelse af strukturelle reformer, særlig på produktmarkederne, og af et fortsat 

behov for at tilpasse balancerne i en række sektorer, på trods af løbende 

forbedringer. 

De makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet, som Eurosystemets 

stab har udarbejdet sidst i maj og offentliggjort i juni 2017, viser en årlig vækst 

i realt BNP på 1,9 pct. i 2017, 1,8 pct. i 2018 og 1,7 pct. i 2019. Fremskrivning-

erne er betingede af den fuldstændige gennemførelse af alle ECB's penge-

politiske foranstaltninger. Sammenlignet med ECB's stabs makroøkonomiske 

fremskrivninger fra marts 2017 er udsigten for væksten i realt BNP blevet opjusteret i 

fremskrivningsperioden. Risiciene i forbindelse med vækstudsigterne for euroområ-

det anses for at være stort set afbalancerede. På den ene side øger den aktuelle 

positive konjunkturudvikling chancerne for et økonomisk opsving, der bliver kraftig-

ere end ventet. På den anden side er der stadig nedadrettede risici i tilknytning til 

primært globale faktorer. 

Ifølge Eurostats foreløbige skøn var den årlige HICP-inflation i euroområdet 

1,4 pct. i maj, efter at den i april havde været 1,9 pct. og i marts 1,5 pct. Som for-

ventet skyldtes de seneste udsving i inflationen primært energipriserne og midler-

tidige prisstigninger på tjenesteydelser omkring påske. Efter det seneste fald i olie-

priserne har den overordnede globale inflation stabiliseret sig. I de kommende 

måneder vil den overordnede inflation i euroområdet, på grundlag af de nuværende 

futurespriser på olie, sandsynligvis holde sig nogenlunde på det niveau, den har 

befundet sig på den seneste tid.  

Mål for den underliggende inflation er forblevet lave og har endnu ikke vist 

overbevisende tegn på en stigning, idet uudnyttede ressourcer stadig påvirker 

den indenlandske pris- og løndannelse negativt. Den underliggende inflation 

forventes kun at stige gradvist på mellemlangt sigt, understøttet af ECB's penge-

politiske foranstaltninger, den fortsatte økonomiske vækst og den dertil svarende 

gradvise absorbering af uudnyttet kapacitet. 

Ifølge de makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet, som Eurosy-

stemets stab har offentliggjort i juni 2017, ventes en årlig HICP-inflation på 

1,5 pct. i 2017, 1,3 pct. i 2018 og 1,6 pct. i 2019. I forhold til ECB's stabs makro-

økonomiske fremskrivninger fra marts 2017 er udsigterne for den overordnede 

HICP-inflation blevet nedjusteret, hovedsagelig på grund af lavere oliepriser.  

Budgetunderskuddet i euroområdet ventes at falde yderligere i fremskriv-

ningsperioden (2017-19) hovedsagelig som følge af forbedrede konjunkturforhold 

og faldende rentebetalinger. Samlet set ventes finanspolitikken at være stort set 

neutral i perioden 2017-19. Selv om den offentlige gæld i forhold til BNP stadig er 
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høj, ventes den at fortsætte med at falde. Lande med en høj offentlig gæld vil have 

fordel af yderligere finanspolitisk konsolidering, som vil sikre en stabil nedgang i 

deres gæld i forhold til BNP.  

Pengepolitiske beslutninger 

På baggrund af de regelmæssige økonomiske og monetære analyser bekræf-

tede Styrelsesrådet, at en meget lempelig pengepolitik fortsat er nødvendig for 

at sikre en varig tilbagevenden til en inflationsudvikling, der igen nærmer sig 

et niveau under, men tæt på 2 pct. Styrelsesrådet besluttede at fastholde ECB's 

officielle renter og forventer, at de vil forblive på det nuværende niveau i en længere 

periode, hvilket vil sige et godt stykke ud over tidshorisonten for nettoopkøbene af 

værdipapirer. For så vidt angår de ekstraordinære pengepolitiske foranstaltninger, 

bekræftede Styrelsesrådet, at nettoopkøbene inden for opkøbsprogrammet efter 

planen vil fortsætte på det nuværende månedlige niveau på 60 mia. euro indtil 

udgangen af december 2017 – eller om nødvendigt endnu længere – og under alle 

omstændigheder indtil Styrelsesrådet ser en vedvarende ændring i inflations-

udviklingen, som er i overensstemmelse med dets inflationsmål. Nettoopkøbene vil 

blive foretaget parallelt med, at afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt 

inden for opkøbsprogrammet geninvesteres, efterhånden som de forfalder. 

Styrelsesrådet bekræftede endvidere, at det i tilfælde af mindre gunstige udsigter, 

eller hvis de finansielle forhold ikke længere stemmer overens med yderligere 

fremskridt mod en vedvarende tilpasning i inflationsudviklingen, er klar til at udvide 

opkøbsprogrammets omfang og/eller varighed. 
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