
 

Den økonomiske og monetære 
udvikling 

1 Oversigt 

På det pengepolitiske møde 2. juni 2016 vurderede Styrelsesrådet, at den 

omfattende pakke af beslutninger, som blev truffet i begyndelsen af marts, 

understøtter det momentum, der er i den økonomiske genopretning i 

euroområdet, og fremskynder en tilbagevenden til et inflationsniveau under, 

men tæt på 2 pct. ECB's foranstaltninger fortsætter med at mindske 

låneomkostningerne og bidrager til en styrkelse af kreditskabelsen. Den økonomiske 

genopretning i euroområdet skrider gradvis frem. Der forventes yderligere stimuli – 

ud over den impuls, der allerede er taget højde for – fra de pengepolitiske 

foranstaltninger, som stadig mangler at blive gennemført – nemlig programmet til 

opkøb af virksomhedsobligationer (CSPP) og den nye serie af målrettede 

langfristede operationer (TLTRO II) – og som vil bidrage til en yderligere 

afbalancering af de risici, der findes i forbindelse med vækst- og inflationsudsigterne. 

Under de nuværende forhold er det helt afgørende at sikre, at det meget lave 

inflationsniveau ikke bider sig fast og bliver til anden runde-effekter i løn- og 

prisdannelsen. Styrelsesrådet vil nøje overvåge udviklingen i udsigterne for 

prisstabilitet og – hvis det er nødvendigt for at nå dets mål – handle ved brug af alle 

de redskaber, som er til rådighed inden for dets mandat. 

Økonomisk og monetær vurdering på tidspunktet for 
Styrelsesrådets møde 2. juni 2016 

Den globale vækst holdt sig på et afdæmpet niveau i 1. kvartal 2016. 

Fremadrettet ventes den globale aktivitet fortsat at stige i et beskedent tempo. Et lavt 

renteniveau, forbedrede arbejdsmarkeder og voksende tillid understøtter udsigterne 

for de udviklede økonomier. Derimod er udsigterne for vækstøkonomierne fortsat 

mere usikre, eftersom væksten i Kina aftager, og de råvareeksporterende lande 

tilpasser sig lavere råvarepriser. 

Fra begyndelsen af marts til begyndelsen af juni vendte euroområdets og de 

globale finansielle markeder tilbage til mere stabile forhold. Bedre globale 

økonomiske resultater end forventet, en yderligere stigning i oliepriserne samt 

yderligere pengepolitisk stimulus i euroområdet understøttede værdiansættelserne af 

risikobetonede aktiver. Som følge heraf steg aktiekurserne i euroområdet moderat i 

den betragtede periode, mens annonceringen af Eurosystemets opkøb af 

virksomhedsobligationer i betydelig grad har understøttet en indsnævring af 

spændene for obligationer udstedt af ikkefinansielle selskaber. Der var et vist fald i 

de lange statsobligationsrenter i euroområdet, som nøje afspejler udviklingen i de 

globale obligationsrenter. På valutamarkederne styrkedes euroen en smule. 



2 
 
ECB Økonomisk Bulletin, Økonomisk Oversigt, 4/2016 

 

Den økonomiske genopretning i euroområdet fortsætter. Realt BNP i 

euroområdet steg betydeligt i 1. kvartal 2016. Væksten understøttes fortsat af den 

indenlandske efterspørgsel, men dæmpes samtidig af en svag eksport. De seneste 

data peger i retning af vedvarende vækst i 2. kvartal, selvom den muligvis er lavere 

end i 1. kvartal.  

Fremadrettet forventer Styrelsesrådet, at den økonomiske genopretning 

fortsætter i et moderat, men støt tempo. Den indenlandske efterspørgsel bliver 

fortsat understøttet af gennemslaget af de pengepolitiske foranstaltninger i 

realøkonomien. Gunstige finansieringsforhold og forbedringer af virksomhedernes 

rentabilitet fortsætter med at fremme investeringerne. Desuden understøttes 

husholdningernes disponible realindkomst og det private forbrug yderligere af den 

fortsatte fremgang i beskæftigelsen, der også styrkes af tidligere strukturelle 

reformer, og en stadig relativt lav oliepris. Hertil kommer, at finanspolitikken i 

euroområdet er marginalt ekspansiv. Den økonomiske genopretning i euroområdet 

dæmpes dog fortsat af afdæmpede vækstudsigter på vækstmarkederne, de 

påkrævede balancetilpasninger inden for en række sektorer og et langsomt tempo i 

gennemførelsen af strukturelle reformer. 

Eurosystemets stabs makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet fra 

juni 2016 viser en årlig vækst i realt BNP på 1,6 pct. i 2016 og 1,7 pct. i 2017 og 

2018. Sammenlignet med ECB's stabs makroøkonomiske fremskrivninger for 

euroområdet fra marts 2016 er udsigterne for væksten i realt BNP i 2016 blevet 

opjusteret, mens de er forblevet stort set uændrede for 2017 og 2018. Det er 

Styrelsesrådets vurdering, at de risici, der knytter sig til vækstudsigterne for 

euroområdet, stadig er nedadrettede, men at risikobalancen er blevet forbedret på 

baggrund af de pengepolitiske foranstaltninger, der er truffet, og de stimuli, der 

stadig er på vej. De nedadrettede risici vedrører fortsat udviklingen i den globale 

økonomi, den kommende britiske folkeafstemning om EU-medlemskabet samt andre 

geopolitiske risici. 

Ifølge Eurostats foreløbige skøn var den årlige HICP-inflation i 

euroområdet -0,1 pct. i maj 2016. Dette lave inflationsniveau afspejler tidligere fald 

i energipriserne. På baggrund af de nuværende futurespriser på olie vil inflationen 

sandsynligvis forblive meget lav eller negativ i de kommende måneder, inden den 

begynder at stige i 2. halvår 2016, hvilket for størstedelens vedkommende skyldes 

basiseffekter i den årlige ændring i energipriserne. Inflationen bør stige yderligere i 

2017 og 2018, understøttet af ECB's pengepolitiske foranstaltninger og den ventede 

økonomiske genopretning. 

I henhold til Eurosystemets stabs makroøkonomiske fremskrivninger for 

euroområdet fra juni 2016 forventes en årlig vækst i HICP-inflationen på 

0,2 pct. i 2016, 1,3 pct. i 2017 og 1,6 pct. i 2018. I forhold til ECB's stabs 

makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet fra marts 2016 er udsigten for 

HICP-inflationen blevet opjusteret en anelse for 2016, hvilket afspejler de seneste 

stigninger i oliepriserne, mens den er forblevet uændret for 2017 og 2018. 

De pengepolitiske foranstaltninger, som er truffet siden juni 2014, har klart 

forbedret kreditstrømmene i hele euroområdet. Væksten i den brede 
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pengemængde aftog noget i april, men var dog stadig robust. Udlånsvæksten 

fortsatte sit gradvise opsving. Indenlandske kilder til pengeskabelse var igen 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, understøtter fortsat udviklingen i pengemængden 

og kreditgivningen. Bankerne har videregivet deres favorable finansieringsforhold til 

kunderne i form af lavere udlånsrenter, og opsvinget i udlånsvæksten styrkes fortsat 

af de forbedrede lånebetingelser. Det estimeres, at den samlede årlige strøm af 

ekstern finansiering til ikkefinansielle selskaber er steget moderat i 1. kvartal 2016. 

Samlet set har de pengepolitiske foranstaltninger, som er truffet siden juni 2014, 

forbedret lånebetingelserne for virksomheder og husholdninger væsentligt, og den 

omfattende pakke af nye pengepolitiske foranstaltninger, der blev vedtaget i marts i 

år, understøtter det aktuelle opsving i udlånsvæksten og dermed genopretningen af 

realøkonomien. 

Pengepolitiske beslutninger 

Styrelsesrådet vurderede, at et krydstjek mellem resultatet af den økonomiske 

analyse og signalerne fra den monetære analyse bekræfter nødvendigheden af 

at fastholde en tilstrækkelig lempelig pengepolitik for at sikre en tilbagevenden 

til en inflationsudvikling, der igen nærmer sig et niveau, som ligger under, men 

tæt på 2 pct. hurtigst muligt. Styrelsesrådet besluttede at fastholde ECB's officielle 

renter og forventer stadig, at disse renter fastholdes på det nuværende eller et lavere 

niveau i en længere periode, hvilket vil sige et godt stykke længere end 

tidshorisonten for Eurosystemets nettoopkøb af værdipapirer. For så vidt angår de 

ekstraordinære pengepolitiske foranstaltninger bekræftede Styrelsesrådet, at de 

månedlige opkøb på 80 mia. euro efter planen vil 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 for inflationen. Den 8. juni begyndte Eurosystemet 

at foretage opkøb under CSPP. Desuden vil Eurosystemet 22. juni gennemføre den 

første operation under TLTRO II.  

 


