
Den økonomiske og monetære 

udvikling 

Oversigt 

På det pengepolitiske møde 9. marts 2017 kom Styrelsesrådet til den 

konklusion, 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. ECB's pengepolitiske foranstaltninger 

er fortsat med til at fastholde de meget gunstige finansieringsforhold, som er 

nødvendige for at sikre en vedvarende konvergens i inflationen i retning af et niveau 

under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt. Foranstaltningernes løbende 

gennemslag til låneforholdene for virksomheder og husholdninger fremmer 

kreditgivningen og understøtter den stadig mere robuste genopretning af økonomien 

i euroområdet. Den overordnede samlede inflation er steget igen, hvilket 

hovedsagelig skyldes stigende inflation i energi- og fødevarepriser. Det 

underliggende inflationspres er dog stadig afdæmpet. Styrelsesrådet vil fortsat se 

bort fra ændringer i HICP-inflationen, som vurderes at være forbigående og uden 

indvirkning på udsigterne for prisstabiliteten på mellemlangt sigt.  

Økonomisk og monetær vurdering på tidspunktet for 

Styrelsesrådets møde 9. marts 2017 

Fremgangen i den globale aktivitet er fortsat. Den globale vækst steg i 2. halvår 

2016, og stigningen ventes at være fortsat i begyndelsen af 2017 om end i et 

moderat tempo historisk set. Den samlede globale inflation er steget de seneste 

måneder som følge af stigningen i oliepriserne, samtidig med at den langsomt afta-

gende ledige kapacitet forventes at understøtte den underliggende inflation i et vist 

omfang på mellemlangt sigt.  

Efter Styrelsesrådets pengepolitiske møde i december 2016 er statsobliga-

tionsrenterne i euroområdet steget en anelse, og de har været ret volatile. Ren-

tespændene på virksomhedsobligationer er blevet mindre og holder sig på et lavere 

niveau end niveauet i begyndelsen af marts 2016, da programmet til opkøb af 

virksomhedsobligationer blev annonceret. De brede aktieindeks i euroområdet er 

steget, og en tilsvarende stigning er blevet observeret i USA. Handelsvægtet er 

eurokursen faldet en anelse. 

Den økonomiske genopretning i euroområdet bliver stadig mere robust. Realt 

BNP i euroområdet steg 0,4 pct. kvartal til kvartal i 4. kvartal 2016 efter en tilsvaren-

de vækst i 3. kvartal. De seneste tal − navnlig konjunkturbarometre − har øget 

Styrelsesrådets tillid til, at den aktuelle økonomiske vækst vil blive mere robust og 

bredere funderet.  
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Gennemslaget fra ECB's pengepolitiske foranstaltninger understøtter den 

indenlandske efterspørgsel og fremmer den igangværende nedgearing. 

Opsvinget i investeringerne fremmes fortsat af meget gunstige finansieringsforhold 

og forbedringer af virksomhedernes rentabilitet. Desuden har den stigende beskæf-

tigelse, der også påvirkes positivt af tidligere strukturelle reformer, en positiv effekt 

på husholdningernes disponible realindkomst og understøtter dermed det private 

forbrug. Hertil kommer, at der er tegn på en noget kraftigere global genopretning og 

stigende verdenshandel. Den økonomiske vækst i euroområdet forventes imidlertid 

at blive dæmpet af et langsomt tempo i gennemførelsen af strukturelle reformer og 

balancetilpasninger, som stadig er påkrævet i en række sektorer. 

De makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet, som ECB's stab har 

offentliggjort i marts 2017 viser, at den årlige vækst i realt BNP stiger med 

1,8 pct. i 2017, 1,7 pct. i 2018 og 1,6 pct. i 2019. Sammenlignet med Eurosys-

temets stabs makroøkonomiske fremskrivninger fra december 2016, er udsigten for 

væksten i realt BNP i 2017 og 2018 blevet opjusteret en smule. De risici, der knytter 

sig til vækstudsigterne for euroområdet, er blevet mindre udtalte, men de er fortsat 

nedadrettede og vedrører primært globale faktorer. 

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

steget yderligere til 2,0 pct. i februar (fra 1,1 pct. i december 2016 og 1,8 pct. i 

januar 2017). Stigningen afspejlede hovedsagelig en kraftig årlig stigning i inflationen 

i energipriser og priser på uforarbejdede fødevarer, mens der endnu ikke er nogen 

overbevisende tegn på en opadrettet tendens i den underliggende inflation. Den 

samlede inflation vil sandsynligvis holde sig på et niveau i nærheden af 2 pct. i de 

kommende måneder og for størstedelens vedkommende afspejle udsving i den 

årlige ændring i energipriserne. 

Mål for den underliggende inflation befinder sig dog fortsat på et lavt niveau. 

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

politiske foranstaltninger, den ventede fortsatte økonomiske genopretning og den 

dertil svarende gradvise absorbering af uudnyttet kapacitet. 

De makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet, som ECB's stab har 

offentliggjort i marts 2017, viser en årlig vækst i HICP-inflationen på 1,7 pct. i 

2017, 1,6 pct. i 2018 og 1,7 pct. i 2019. Sammenlignet med de makroøkonomiske 

fremskrivninger, som Eurosystemets stab offentliggjorde i december 2016, er udsig-

ten for den samlede HICP-inflation blevet betydeligt opjusteret for 2017 og marginalt 

opjusteret for 2018, mens den er forblevet uændret for 2019. De makroøkonomiske 

fremskrivninger er betingede af den fuldstændige gennemførelse af alle ECB's 

pengepolitiske foranstaltninger. 

De pengepolitiske foranstaltninger, som ECB har gennemført siden juni 2014, 

understøtter i betydelig grad låneforholdene for virksomheder og hushold-

ninger og herved kreditstrømmene i hele euroområdet. Væksten i den brede 

pengemængde forblev overordnet set stabil i januar 2017. Samtidig fortsatte den 

gradvise bedring i kreditgivningen til den private sektor i 4. kvartal 2016 og i januar. 

Lave renter samt virkningerne af ECB's ekstraordinære pengepolitiske foran-

staltninger understøtter fortsat udviklingen i finansieringsforholdene i realøkonomien. 
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Det estimeres, at den årlige strøm af samlet ekstern finansiering til ikke-finansielle 

selskaber er steget yderligere i 4. kvartal 2016. 

I de kommende år ventes både underskuddet på den offentlige budgetsaldo og 

gældskvoten at falde. Finanspolitikken i euroområdet, der var marginalt ekspansiv i 

2016, ventes at blive stort set neutral i 2017-19. Eurolandenes opfølgning på 

Europa-Kommissionens gennemgang af deres udkast til budgetplaner for 2017 har 

imidlertid ikke været tilfredsstillende, idet ingen af de lande, der vurderedes at risike-

re ikke at overholde stabilitets- og vækstpagten, har gennemført foranstaltninger af 

betydning.  

Pengepolitiske beslutninger 

På baggrund af de regelmæssige økonomiske og monetære analyser bekræf-

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

hurtigst muligt at sikre en varig tilbagevenden til en inflationsudvikling, der 

igen nærmer sig et niveau, der ligger under, men tæt på 2 pct. Styrelsesrådet 

besluttede at fastholde ECB's officielle renter. Det forventer stadig, at de vil blive 

fastholdt på det nuværende eller et lavere 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 Styrelses-

rådet, at det vil fortsætte med at foretage opkøb inden for opkøbsprogrammet, APP, 

på det nuværende månedlige niveau på 80 mia. euro indtil udgangen af marts 2017. 

Fra april 2017 er det hensigten, at nettoopkøbene fortsætter på et månedligt niveau 

på 60 mia. euro indtil udgangen af december 2017 – eller om nødvendigt endnu 

længere – og under alle omstændigheder, indtil Styrelsesrådet ser en vedvarende 

tilpasning i inflationsudviklingen, som er i overensstemmelse med dets inflationsmål. 

Nettoopkøbene vil blive foretaget parallelt med, at afdragene på hovedstolen fra 

værdipapirer opkøbt inden for APP 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 

opkøbsprogrammet med hensyn til omfang og/eller varighed. 
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