
 

DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE 
UDVIKLING 
 

Oversigt 

På det pengepolitiske møde 10. marts 2016 foretog Styrelsesrådet en grundig 
gennemgang af pengepolitikken på baggrund af de regelmæssige økonomiske 
og monetære analyser, hvor der også blev taget højde for ECB's stabs nye 
makroøkonomiske fremskrivninger, der rækker ind i 2018. Som resultat heraf 
vedtog Styrelsesrådet en række foranstaltninger som led i bestræbelserne på at 
opfylde målsætningen om prisstabilitet. Med denne omfattende pakke udnyttes 
synergierne mellem de forskellige instrumenter, og pakken er kalibreret, så den fører 
til en yderligere lempelse af finansieringsvilkårene, stimulerer til ny långivning – 
hvorved momentum i den økonomiske fremgang i euroområdet styrkes – og 
fremskynder en tilbagevenden til et inflationsniveau under, men tæt på 2 pct.  

Økonomisk og monetær vurdering på tidspunktet for 
Styrelsesrådets møde 10. marts 2016 

Den globale aktivitet aftog ved årsskiftet og forventes kun at stige i et 
beskedent tempo. Et lavt renteniveau, bedring på arbejdsmarkederne og stigende 
tillid understøtter udsigterne for de udviklede økonomier. Derimod er udsigterne for 
vækstøkonomierne fortsat mere usikre på mellemlangt sigt. Fremgangen i den 
økonomiske aktivitet i Kina forventes fortsat at aftage og at få en negativ afsmitning 
på andre vækstmarkedsøkonomier, navnlig i Asien, mens råvareksporterende lande 
er nødt til at tilpasse sig yderligere til lavere råvarepriser. Det er på denne baggrund, 
at den effektive eurokurs er apprecieret betydeligt de seneste måneder. 

 

Øget volatilitet på de finansielle markeder de seneste måneder. Til at begynde 
med bidrog de globale vækstbekymringer til et fald i kurserne på mere 
risikobetonede finansielle aktiver fra begyndelsen af december 2015 til midten af 
februar. På det seneste er disse fald dog delvist blevet reverseret i forbindelse med 
investorernes aftagende bekymring som følge en stigning i oliepriserne, økonomiske 
data i USA, der var bedre end forventet, og forventninger om yderligere 
pengepolitisk stimulus i euroområdet. Statsobligationsrenterne i en række højt ratede 
lande er faldet yderligere de seneste tre måneder.  
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Den økonomiske bedring i euroområdet fortsætter, selv om væksten var lavere 
end forventet ved årets begyndelse på grund af svagere eksterne forhold. 
Væksten i realt BNP steg 0,3 pct. kvartal til kvartal i 4. kvartal 2015. Den 
understøttes af den indenlandske efterspørgsel, men dæmpes samtidig af et negativt 
bidrag fra nettoeksporten. De seneste konjunkturbarometre peger i retning af en 
svagere end forventet vækst i begyndelsen af 2016.  

 

Fremadrettet forventes den økonomiske bedring at fortsætte i et moderat 
tempo. Den indenlandske efterspørgsel bør blive yderligere understøttet af ECB's 
pengepolitiske foranstaltninger og deres gunstige effekt på finansieringsforholdene 
samt af en fortsat beskæftigelsesvækst, der bliver styrket af tidligere strukturelle 
reformer. Endvidere bør de lave oliepriser yderligere understøtte husholdningernes 
disponible realindkomst og det private forbrug samt virksomhedernes lønsomhed og 
investeringerne. Finanspolitikken i euroområdet er desuden marginalt ekspansiv, 
hvilket til dels afspejler foranstaltninger, der er truffet til støtte for flygtninge. Den 
økonomiske fremgang i euroområdet bliver dog fortsat dæmpet af afdæmpede 
vækstudsigter på vækstmarkederne, volatile finansielle markeder, de påkrævede 
balancetilpasninger inden for en række sektorer og det langsomme tempo i 
gennemførelsen af strukturelle reformer. 

 

I henhold til ECB's stabs makroøkonomiske fremskrivninger fra marts 2016 
ventes den årlige vækst i realt BNP at være 1,4 pct. i 2016, 1,7 pct. i 2017 og 
1,8 pct. i 2018. I forhold til Eurosystemets stabs makroøkonomiske fremskrivninger 
fra december 2015 er udsigterne for væksten i realt BNP blevet nedjusteret en 
anelse, hvilket hovedsagelig skyldes de svagere vækstudsigter for den globale 
økonomi. Styrelsesrådet vurderede, at de risici, der findes i tilknytning til udsigterne 
for væksten i euroområdet, fortsat er nedadrettede og især vedrører den øgede 
usikkerhed om udviklingen i den globale økonomi samt mere bredt funderede 
geopolitiske risici. 

 

Ifølge Eurostats foreløbige skøn var den årlige HICP-inflation i 
euroområdet -0,2 pct. i februar 2016 (0,3 pct. i januar). Alle de vigtigste HICP-
komponenter bidrog til dette fald. Inflationen ventes at stige senere i 2016 og 
derefter at stige yderligere, understøttet af ECB's pengepolitiske foranstaltninger og 
det forventede økonomiske opsving.  

 

I henhold til fremskrivningerne fra marts 2016 ventes en årlig vækst i HICP-
inflationen på 0,1 pct. i 2016, 1,3 pct. i 2017 og 1,6 pct. i 2018. I forhold til 
december 2015-fremskrivningerne er udsigterne for HICP-inflationen blevet 
nedjusteret, hvilket hovedsagelig skyldes de seneste måneders fald i oliepriserne. 
Styrelsesrådet vil nøje overvåge prisdannelien og lønudviklingen i euroområdet og 
især have opmærksomheden rettet mod at sikre, at det nuværende lave 
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inflationsniveau ikke bider sig fast og giver anledning til anden runde-effekter i løn- 
og prisdannelsen. 

ECB's pengepolitiske foranstaltninger fortsætter med at indvirke på 
udlånsbetingelserne og at understøtte udviklingen i den brede pengemængde 
og væksten i kreditgivningen. Væksten i pengemængden var fortsat robust, mens 
udlånsvæksten fortsatte udviklingen i retning af et gradvist opsving, som er 
observeret siden begyndelsen af 2014. Indenlandske kilder til pengeskabelse er 
stadig den vigtigste drivkraft bag væksten i den brede pengemængde. Et lavt 
renteniveau samt virkningerne af ECB's målrettede langfristede markedsoperationer, 
TLTRO, og det udvidede opkøbsprogram, APP, har bidraget til, at udviklingen i 
pengemængden og långivningen er blevet forbedret. Bankernes 
finansieringsomkostninger har stabiliseret sig tæt på det historiske lavpunkt. Til trods 
for betydelige variationer på tværs af landene har bankerne sendt de favorable 
finansieringsforhold videre i form af lavere udlånsrenter. De forbedrede lånevilkår 
understøttede fortsat en bedring i udlånsvæksten. Det skønnes, at den samlede 
årlige strøm af ekstern finansiering til ikke-finansielle selskaber er steget yderligere i 
4. kvartal 2015 efter at have stabiliseret sig i de foregående to kvartaler. Alt i alt har 
de pengepolitiske foranstaltninger, som er truffet siden juni 2014, forbedret 
lånebetingelserne væsentligt for virksomheder og husholdninger. 

Pengepolitiske beslutninger 

Styrelsesrådet vurderede, at et krydstjek mellem resultatet af den økonomiske 
analyse og signalerne fra den monetære analyse bekræftede nødvendigheden 
af yderligere pengepolitisk stimulus for at sikre en tilbagevenden til en 
inflation under, men tæt på 2 pct., hurtigst muligt. De økonomiske og finansielle 
forhold er blevet yderligere svækket siden Styrelsesrådets seneste møde i januar, og 
der er klart flere risici i forbindelse med Styrelsesrådets målsætning om prisstabilitet 
på mellemlangt sigt, hvilket også fremgår af nedjusteringerne af inflationen og 
væksten i ECB's stabs makroøkonomiske fremskrivninger fra marts 2016. Som et 
resultat heraf vedtog Styrelsesrådet en række foranstaltninger som led i 
bestræbelserne på at opfylde målsætningen om prisstabilitet.  

 

• For det første besluttede Styrelsesrådet, for så vidt angår ECB's officielle 
renter, at nedsætte renten ved Eurosystemets primære markedsoperationer 
med 5 basispoint til 0,00 pct. og renten på den marginale udlånsfacilitet med 
5 basispoint til 0,25 pct. Renten på indlånsfaciliteten blev nedsat med 
10 basispoint til -0,40 pct.  

• For det andet besluttede Styrelsesrådet at udvide de månedlige opkøb under 
APP fra 60 mia. euro til 80 mia. euro. Ifølge planen skal de fortsætte indtil 
udgangen af marts 2017, eller om nødvendigt endnu længere, og under alle 
omstændigheder indtil Styrelsesrådet ser en vedvarende ændring i 
inflationsudviklingen, som er i overensstemmelse med dets mål om at opnå en 
inflation under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt. For at sikre en fortsat 
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smidig gennemførelse af opkøbene besluttede Styrelsesrådet desuden at hæve 
grænserne for opkøb pr. udstedelse og udsteder i forbindelse med 
værdipapirer, der er udstedt af godkendte internationale organisationer og 
multilaterale udviklingsbanker, fra 33 til 50 pct.  

• For det tredje besluttede Styrelsesrådet at tilføje "investment grade"-
obligationer denomineret i euro udstedt af selskaber (bortset fra banker), der er 
etableret i euroområdet, til listen over aktiver, der er godkendt til regelmæssige 
opkøb inden for et nyt program til opkøb af virksomhedsobligationer. Dette vil 
yderligere styrke gennemslaget af Eurosystemets aktivopkøb i 
finansieringsbetingelserne i realøkonomien. Opkøb inden for det nye program 
vil begynde hen imod udgangen af 2. kvartal 2016. 

• For det fjerde besluttede Styrelsesrådet at lancere fire nye målrettede 
langfristede markedsoperationer (TLTRO II), hver med en løbetid på fire år, den 
første i juni 2016. Disse nye operationer vil yderligere styrke ECB's lempelige 
pengepolitik og transmissionen af pengepolitikken ved at give bankerne 
yderligere incitamenter til at yde lån til realøkonomien. Modparter får ret til at 
låne op til 30 pct. af deres beholdninger af godkendte lån pr. 31. januar 2016. 
TLTRO II-renten fastsættes for hver enkelt operations løbetid til den gældende 
rente ved Eurosystemets primære markedsoperationer på starttidspunktet. For 
banker, hvis nettoudlån overskrider et benchmark, vil en lavere TLTRO II-rente 
gøre sig gældende. Den kan være lige så lav som den gældende rente på 
indlånsfaciliteten på starttidspunktet. Der vil ikke være krav om obligatoriske 
førtidige tilbagebetalinger i henhold til TLTRO II, og skift fra TLTRO I vil være 
tilladt. 

 

Fremadrettet, og idet der tages højde for de nuværende udsigter for 
prisstabiliteten, forventer Styrelsesrådet, at ECB's officielle renter forbliver på 
det nuværende eller et lavere niveau i en længere periode, hvilket vil sige et 
godt stykke længere end tidshorisonten for nettoopkøbene. Med  den 
omfattende pakke af pengepolitiske beslutninger siden juni 2014, der føjer sig til de 
foranstaltninger, som er truffet i marts 2016, er pengepolitikken blevet betydeligt 
stimuleret for at modvirke de øgede risici for ECB's målsætning om at fastholde 
prisstabilitet. Selvom det ikke er muligt at undgå en lav eller måske endog negativ 
inflation i de næste par måneder som følge af olieprisudviklingen, er det meget 
vigtigt at undgå anden runde-effekter ved at sikre, at inflationen igen kommer tilbage 
til et niveau under, men tæt på 2 pct., hurtigst muligt. Styrelsesrådet vil fortsætte 
med at overvåge udviklingen i udsigterne for prisstabilitet meget nøje i den 
kommende periode.  
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