
 

Den økonomiske og monetære 
udvikling 

Oversigt 

Styrelsesrådet konkluderede på det pengepolitiske møde den 14. december 
2017, at en meget lempelig pengepolitik stadig er nødvendig for at sikre en 
tilbagevenden til en inflation, der nærmer sig et niveau under, men tæt på 
2 pct. Den information, der er blevet tilgængelig siden det foregående pengepolitiske 
møde i slutningen af oktober, herunder de nye fremskrivninger fra Eurosystemets 
stab, indikerer en kraftig økonomisk vækst og en betydelig forbedring af 
vækstudsigterne. Styrelsesrådet vurderede, at den stærke konjunkturudvikling og 
den betydelige reduktion af uudnyttet kapacitet giver anledning til større tillid til, at 
inflationen vil nærme sig sit mål. Samtidig er indenlandsk prispres stadig moderat 
generelt set og har endnu ikke vist overbevisende tegn på en vedvarende opadrettet 
tendens. Styrelsesrådet konkluderede derfor, at en høj grad af pengepolitisk stimulus 
fortsat er nødvendig, for at underliggende inflationspres kan fortsætte med at 
opbygges og understøtte den overordnede inflation på mellemlangt sigt. Denne 
fortsatte pengepolitiske støtte tilvejebringes af de yderligere nettoopkøb, som 
Styrelsesrådet traf beslutning om på det pengepolitiske møde i oktober, de 
betydelige beholdninger af erhvervede aktiver og de kommende geninvesteringer 
samt af dets forward guidance om renterne. 

Økonomisk og monetær vurdering på tidspunktet for 
Styrelsesrådets møde 14. december 2017 

Styrelsesrådets økonomiske vurdering afspejlede, at den økonomiske vækst i 
euroområdet stadig er solid og bredt funderet på tværs af lande og sektorer. 
Væksten i realt BNP understøttes af væksten i det private forbrug og de private 
investeringer samt eksporten, som styrkes af den bredt funderede globale 
genopretning. De seneste konjunkturbarometre og de nyeste data bekræfter, at der 
er en robust stigning i væksten. Den globale økonomiske vækst er også stadig solid, 
og genopretningen viser tegn på global synkronisering. 

Finansieringsvilkårene i euroområdet er stadig meget gunstige. 
Statsobligationsrenterne i euroområdet er faldet en smule siden 7. september. Også 
erhvervsobligationsspændene er faldet, mens aktiekurserne for ikke-finansielle 
selskaber i euroområdet er steget. Samtidig er værdiansættelserne af 
virksomhedsobligationer og aktier fortsat blevet understøttet af de robuste 
økonomiske udsigter. På valutamarkederne har euroen været stort set uændret i de 
seneste måneder. 

Fremover viser Eurosystemets stabs makroøkonomiske fremskrivninger for 
euroområdet fra december 2017 en stigende årlig vækst i realt BNP på 2,4 pct. 
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i 2017, 2,3 pct. i 2018, 1,9 pct. i 2019 og 1,7 pct. i 2020. Sammenlignet med ECB's 
stabs makroøkonomiske fremskrivninger fra september 2017 er udsigten for BNP-
væksten blevet væsentlig opjusteret. Den aktuelle økonomiske vækst i euroområdet 
ventes fortsat at blive understøttet af ECB's pengepolitiske foranstaltninger. 
Endvidere understøttes væksten i de private udgifter og det private forbrug af mindre 
behov for nedgearing og forbedrede arbejdsmarkedsforhold. Forbedringer i 
virksomhedernes rentabilitet og de meget gunstige finansieringsvilkår fremmer stadig 
opsvinget i erhvervsinvesteringerne, mens euroområdets eksport styrkes af den 
igangværende globale økonomiske genopretning. 

Ifølge Eurostats foreløbige skøn var den årlige HICP-inflation i euroområdet 
1,5 pct. i november (1,4 pct. i oktober). Samtidig er mål for den underliggende 
inflation faldet en smule på det seneste, hvilket delvis skyldes særlige faktorer. På 
grundlag af de nuværende futurespriser på olie vil den årlige samlede inflation 
sandsynligvis aftage i de kommende måneder, primært som følge af basiseffekter i 
energipriserne, for derefter at tiltage igen. Den underliggende inflation forventes at 
stige gradvis på mellemlangt sigt, understøttet af ECB's pengepolitiske 
foranstaltninger, den fortsatte økonomiske vækst, den gradvise absorbering af 
uudnyttet økonomisk kapacitet i forbindelse hermed samt en stigende lønvækst. 

Denne vurdering er også stort set på linje med Eurosystemets stabs 
makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet fra december 2017. Her 
ventes en årlig HICP-inflation på 1,5 pct. i 2017, 1,4 pct. i 2018, 1,5 pct. i 2019 
og 1,7 pct. i 2020. Sammenlignet med ECB's stabs makroøkonomiske 
fremskrivninger fra september 2017 er udsigterne for den samlede HICP-inflation 
blevet opjusteret, primært som følge af højere olie- og fødevarepriser. 

Ifølge stabens seneste fremskrivninger forventes budgetunderskuddet i 
euroområdet desuden at falde yderligere i fremskrivningsperioden, 
hovedsagelig som følge af forbedrede konjunkturforhold og faldende 
rentebetalinger. Samlet set ventes finanspolitikken for euroområdet at være stort 
set neutral. Den offentlige gæld i forhold til BNP i euroområdet forventes at fortsætte 
med at falde, om end fra et stadig højt niveau. 

Den monetære analyse, som supplerer den økonomiske vurdering, viste, at 
væksten i pengemængden forblev robust i oktober og i 3. kvartal 2017. 
Væksten i det brede pengemængdemål var fortsat 5 pct. i oktober, hvilket svarer til 
den stabile vækst, der har været siden midten af 2015. Opsvinget i væksten i udlån 
til den private sektor er også fortsat. Den samlede årlige strøm af ekstern 
finansiering til ikke-finansielle selskaber skønnes at være steget i 3. kvartal 2017 
som følge af forbedringer med hensyn til både bankernes udlån og udstedelse af 
gældsinstrumenter. 

Pengepolitiske beslutninger 

På baggrund af de regelmæssige økonomiske og monetære analyser 
bekræftede Styrelsesrådet, at en meget lempelig pengepolitik er nødvendig for 
at sikre en vedvarende tilbagevenden til en inflationsudvikling, der igen 
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nærmer sig et niveau under, men tæt på 2 pct. Styrelsesrådet besluttede at 
fastholde ECB's officielle renter og forventer stadig, 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 (APP) efter planen vil fortsætte på et 
månedligt niveau på 30 mia. euro fra januar 2018 indtil udgangen af september 2018 
– eller om nødvendigt endnu længere – og under alle omstændigheder indtil 
Styrelsesrådet ser en vedvarende tilpasning i inflationsudviklingen, som er i 
overensstemmelse med dets inflationsmål. 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 ændring i 
inflationsudviklingen, er klar til at udvide opkøbsprogrammets omfang og/eller 
varighed. Styrelsesrådet bekræftede også, at Eurosystemet vil geninvestere 
afdragene på hovedstolen, efterhånden som værdipapirer opkøbt inden for APP 
forfalder, i en længere periode, efter at nettoopkøbene ophører, og under alle 
omstændigheder så længe det er nødvendigt. 
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