
 

Den økonomiske og monetære 

udvikling 

Oversigt 

Styrelsesrådet vurderede på mødet 7. september 2017, at – selv om den 

aktuelle økonomiske vækst øger tilliden til, at inflationen gradvist vil nærme 

sig et niveau, der er i overensstemmelse med Styrelsesrådets mål for infla-

tionen – har den endnu ikke i tilstrækkelig grad udmøntet sig i en kraftigere 

inflationsudvikling. Den økonomiske vækst, der tiltog mere end forventet i 1. halvår 

2017, er fortsat solid og bredt funderet på tværs af lande og sektorer. Samtidig 

repræsenterer den senere tids udsving i valutakursen en kilde til usikkerhed, som 

kræver overvågning med hensyn til de mulige konsekvenser for udsigterne for 

prisstabilitet på mellemlangt sigt. Mål for den underliggende inflation er steget en 

anelse de seneste måneder, men forbliver – overordnet set – på et afdæmpet 

niveau. En meget lempelig pengepolitik er derfor stadig nødvendig, for at et under-

liggende inflationspres gradvist kan opbygges og understøtte den samlede inflation 

på mellemlangt sigt. Styrelsesrådet fastholdt derfor de pengepolitiske renter og vil i 

løbet af dette efterår træffe beslutning om kalibreringen af de pengepolitiske 

instrumenter på den anden side af årsskiftet. 

Økonomisk og monetær vurdering på tidspunktet for 

Styrelsesrådets møde 7. september 2017 

Væksten i euroområdet fortsætter og bliver mere og mere robust, i takt med at 

ECB's pengepolitiske foranstaltninger understøtter den indenlandske efter-

spørgsel. Realt BNP i euroområdet steg 0,6 pct. kvartal-til-kvartal i 2. kvartal 2017 

efter en stigning på 0,5 pct. i 1. kvartal. Væksten i realt BNP understøttes primært af 

den indenlandske efterspørgsel. Det private forbrug støttes af fremgangen i beskæf-

tigelsen, som også styrkes af tidligere arbejdsmarkedsreformer og af stigningen i 

husholdningernes formue. Opsvinget i investeringerne fremmes fortsat af meget 

gunstige finansieringsforhold og forbedringer af virksomhedernes rentabilitet. Kon-

junkturbarometre og kortsigtede indikatorer bekræfter udsigterne til robust vækst på 

kort sigt. 

Den bredt funderede globale genopretning vil understøtte euroområdets 

eksport. Den globale økonomiske aktivitet ventes at stige moderat og at blive 

understøttet af et fortsat bidrag fra penge- og finanspolitikken i de avancerede øko-

nomier og en genopretning i de råvareeksporterende vækstøkonomier. Efter en mar-

kant forbedring ved årsskiftet er den globale handel aftaget svagt på det seneste. 

Ledende indikatorer peger dog fortsat i retning af positive udsigter. Samlet set vil den 

bredt funderede globale genopretning begrænse den potentielle effekt på eksporten 

af en højere valutakurs, der er steget med 3,4 pct. handelsvægtet, siden Styrelses-

rådets pengepolitiske møde i juni. 
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De makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet, som ECB's stab har 

offentliggjort i september 2017, viser en vækst i realt BNP i euroområdet på 

2,2 pct. i 2017, 1,8 pct. i 2018 og 1,7 pct. i 2019. Sammenlignet med de fremskriv-

ninger, som Eurosystemets stab offentliggjorde i juni 2017, er den forventede vækst 

opjusteret i 2017 og stort set uændret derefter. Risiciene i tilknytning til vækst-

udsigterne for euroområdet forbliver stort set afbalancerede. På den ene side øger 

den aktuelle positive konjunkturudvikling chancerne for et økonomisk opsving, der 

bliver kraftigere end ventet. På den anden side er der fortsat nedadrettede risici, 

primært i tilknytning til globale faktorer og udviklingen på valutamarkederne. 

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

1,5 pct. i august 2017, hvilket var en stigning i forhold til juli, hvor den var 

1,3 pct. Stigningen skyldtes en højere prisstigningstakt for energi og, i mindre ud-

strækning, for forarbejdede fødevarer. På baggrund af de nuværende futurespriser 

på olie er der hen mod årsskiftet sandsynlighed for et midlertidigt fald i den samlede 

inflation, som hovedsagelig skyldes basiseffekter i energipriserne, inden inflationen 

stiger igen. 

Mål for den underliggende inflation er steget moderat de senere måneder, men 

viser endnu ingen overbevisende tegn på en fortsat stigning. Ifølge Eurostats 

foreløbige skøn var HICP-inflationen ekskl. energi og fødevarer på 1,2 pct. i august, 

hvilket var uændret i forhold til juli, men 0,4 procentpoint højere end gennemsnittet 

for 4. kvartal 2016. Det indenlandske omkostningspres, især fra arbejdsmarkederne, 

er stadig afdæmpet. Den underliggende inflation i euroområdet forventes at stige 

gradvist på mellemlangt sigt, understøttet af ECB's pengepolitiske foranstaltninger, 

den fortsatte økonomiske vækst og den gradvise absorbering af uudnyttet 

økonomisk kapacitet i forbindelse hermed samt stigende lønninger.  

ECB's stabs makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet fra septem-

ber 2017 viser en årlig HICP-inflation på 1,5 pct. i 2017, 1,2 pct. i 2018 og 

1,5 pct. i 2019. Sammenholdt med Eurosystemets stabs makroøkonomiske frem-

skrivninger fra juni 2017 er udsigterne for den samlede HICP-inflation blevet 

nedjusteret en anelse. Dette skyldes hovedsagelig den seneste appreciering af 

eurokursen. 

Budgetunderskuddet i euroområdet ventes at falde yderligere i fremskriv-

ningsperioden (2017-19) som følge af forbedrede konjunkturforhold og fald-

ende rentebetalinger. På baggrund af septemberfremskrivningerne ventes det 

offentlige underskud i euroområdet at falde fra 1,5 pct. af BNP i 2016 til 0,9 pct. af 

BNP i 2019. De strukturelle underskud ventes dog ikke at falde trods den positive 

udvikling i væksten.  

Væksten i pengemængden forblev robust trods nogle månedlige udsving. 

Stigningen i væksten i udlån til den private sektor er fortsat. Det estimeres samtidig, 

at den samlede årlige strøm af ekstern finansiering til ikke-finansielle selskaber er 

aftaget noget i 2. kvartal 2017.  

Gennemslaget af de senere års pengepolitiske foranstaltninger understøtter 

fortsat lånebetingelserne i betydelig grad. Statsobligationsrenterne i euroområdet 
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er stort set uændrede siden Styrelsesrådets pengepolitiske møde i juni. Erhvervs-

obligationsspændene er faldet marginalt i forhold til den risikofri rente og befinder sig 

fortsat under det niveau, de befandt sig på i begyndelsen af marts 2016, da program-

met til opkøb af virksomhedsobligationer blev annonceret.  

Pengepolitiske beslutninger 

Under hensyntagen til resultatet af den økonomiske analyse og signalerne fra 

den monetære analyse, konkluderede Styrelsesrådet, at en meget lempelig 

pengepolitik fortsat er nødvendig for at sikre en varig tilbagevenden til en 

inflationsudvikling, der igen nærmer sig et niveau, som ligger 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 det er hensigten at fortsætte nettoopkøbene, 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 

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

Nettoopkøbene foretages parallelt med, at afdragene på hovedstolen fra værdi-

papirer opkøbt inden for opkøbsprogrammet geninvesteres, efterhånden som de 

forfalder. Desuden bekræftede Styrelsesrådet endnu en gang, at det er klar til at 

udvide opkøbsprogrammets omfang og/eller varighed, hvis udsigterne i mellemtiden 

bliver mindre gunstige, eller hvis de finansielle forhold ikke længere giver grobund for 

yderligere fremskridt mod en vedvarende justering i inflationsudviklingen. Dette 

efterår vil Styrelsesrådet træffe beslutning om kalibreringen af de pengepolitiske 

instrumenter på den anden side af årsskiftet og tager i den forbindelse højde for den 

ventede inflationsudvikling og de finansielle forhold, der er nødvendige for en varig 

tilbagevenden til en inflationsudvikling, der igen nærmer sig et niveau, der ligger 

under, men tæt på 2 pct. 
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