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Den økonomiske og monetære 
udvikling 

Oversigt 

På det pengepolitiske møde 8. marts 2018, kom Styrelsesrådet til den 
konklusion, at en meget lempelig pengepolitik stadig er nødvendig, for at et 
underliggende inflationspres fortsat kan opbygges og understøtte udviklingen 
i den overordnede inflation på mellemlangt sigt. Data, som er offentliggjort siden 
det foregående pengepolitiske møde i januar, herunder ECB's stabs nye 
fremskrivninger, bekræftede et kraftigt og bredt baseret vækstmomentum i 
økonomien i euroområdet, som på kort sigt ventes at stige i et noget hurtigere tempo 
end tidligere forventet. Disse vækstudsigter bekræftede Styrelsesrådets tiltro til, at 
inflationen vil nærme sig inflationsmålet på under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt 
sigt. Samtidig er mål for den underliggende inflation fortsat afdæmpede og viser 
endnu ingen overbevisende tegn på en opadrettet tendens. På denne baggrund vil 
Styrelsesrådet fortsætte med at overvåge udviklingen i valutakursen og de finansielle 
forhold med hensyn til deres mulige konsekvenser for udsigterne for prisstabilitet på 
mellemlangt sigt. Den fortsatte pengepolitiske støtte, der er nødvendig for en 
vedvarende tilbagevenden til en inflationsudvikling, som ligger under, men tæt på 
2 pct., tilvejebringes ved hjælp af de igangværende nettoopkøb, de betydelige 
beholdninger af erhvervede aktiver og de kommende geninvesteringer samt forward 
guidance om renterne. 

Økonomisk og monetær vurdering på tidspunktet for 
Styrelsesrådets møde 8. marts 2018 

Den globale økonomi voksede med endnu større hastighed i 2. halvår 2017 og 
satte yderligere fart i euroområdets eksport. Fremover ventes den globale 
økonomiske aktivitet at forblive kraftig, selvom væksttempoet gradvist vil aftage. 
Væksten i verdenshandlen ventes at blive fastholdt på kort sigt, mens inflationen 
ventes at stige langsomt, i takt med at den ledige kapacitet mindskes på 
verdensplan. 

Samtidig med den fortsatte økonomiske vækst er statsobligationsrenterne i 
euroområdet steget siden midten af december 2017. Erhvervsobligations-
spændene har imidlertid været stort set stabile, og det gennemsnitlige spænd 
mellem statsobligationsrenterne og OlS-renten (overnight indexed swap rate) er 
samlet set faldet noget. Aktiekurserne er faldet i en situation med øget volatilitet. På 
valutamarkederne er euroens nominelle effektive kurs apprecieret. 

Den økonomiske vækst i euroområdet er fortsat kraftig og bredt funderet i 
forskellige lande og sektorer, og realt BNP er steget med 0,6 pct. kvartal til 
kvartal i 4. kvartal 2017. Det private forbrug understøttes af en stigende 
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beskæftigelse, som også påvirkes positivt af tidligere arbejdsmarkedsreformer og af 
husholdningernes voksende formue. Erhvervsinvesteringerne styrkes fortsat på 
baggrund af meget gunstige finansieringsforhold, stigende rentabilitet i 
virksomhederne og en solid efterspørgsel, mens boliginvesteringerne er blevet 
yderligere styrket i løbet af de seneste kvartaler. Hertil kommer, at den bredt 
funderede globale vækst har sat gang i euroområdets eksport. 

Denne vurdering stemmer også i store træk overens med ECB's stabs 
makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet fra marts 2018. I henhold 
til disse fremskrivninger vil den årlige vækst i realt BNP blive 2,4 pct. i 2018, 
1,9 pct. i 2019 og 1,7 pct. i 2020. Sammenlignet med Eurosystemets stabs 
makroøkonomiske fremskrivninger fra december 2017 er udsigten for BNP-væksten 
blevet opjusteret for 2018, hvorefter den forbliver uændret. Risiciene knyttet til 
vækstudsigterne vurderes at være stort set afbalancerede. På den ene side kan den 
nuværende positive konjunkturudvikling føre til en kraftigere vækst på kort sigt. På 
den anden side er der fortsat nedadrettede risici, primært knyttet til globale faktorer, 
herunder stigende protektionisme og udviklingen på valutamarkederne og andre 
finansielle markeder. 

Ifølge Eurostats foreløbige skøn faldt den årlige HICP-inflation i euroområdet 
fra 1,3 pct. i januar til 1,2 pct. i februar. Dette afspejlede hovedsagelig negative 
basiseffekter i prisstigningstakten på uforarbejdede fødevarer. Fremover vil den 
overordnede årlige inflation, på grundlag af de nuværende futurespriser på olie, 
sandsynligvis ligge på omkring 1,5 pct. resten af året. Mål for den underliggende 
inflation forblev afdæmpede, men forventes at stige gradvist på mellemlangt sigt, 
understøttet af ECB's pengepolitiske foranstaltninger, den fortsatte økonomiske 
vækst, absorberingen af uudnyttet kapacitet i forbindelse hermed samt en stigende 
lønvækst. 

ECB's stabs makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet fra marts 
2018 viser en årlig HICP-inflationen på 1,4 pct. i 2018, 1,4 pct. i 2019 og 1,7 pct. 
i 2020. Sammenlignet med december 2017-fremskrivningerne er udsigten for den 
overordnede HICP-inflation blevet nedjusteret en anelse for 2019, mens den er 
forblevet uændret i 2018 og 2020. Nedgangen i HICP-energiinflationen i 2018 og 
2019 forventes stort set at opveje en stigning i den underliggende inflation, samtidig 
med at HICP-inflationen ekskl. energi og fødevarer stiger fra 1,1 pct. i 2018 til 
1,5 pct. i 2019 og 1,8 pct. i 2020. 

Ifølge ECB's stabs seneste fremskrivninger forventes budgetunderskuddet i 
euroområdet at falde yderligere i fremskrivningsperioden, hovedsagelig som 
følge af gunstige konjunkturforhold og faldende rentebetalinger. Samlet set 
ventes finanspolitikken i euroområdet at forblive stort set neutral i 2018-20. Selvom 
euroområdets offentlige gæld i forhold til BNP fortsætter med at falde, vil den stadig 
befinde sig på et højt niveau. Den aktuelle økonomiske vækst er et argument for at 
genopbygge finanspolitiske stødpuder. 

Den monetære analyse viste, at væksten i den brede pengemængde fortsætter 
i et robust tempo med en årlig vækstrate på 4,6 pct. i januar 2018, hvilket var 
uændret i forhold til måneden før, og afspejler virkningen af ECB's 
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pengepolitiske foranstaltninger og de lave alternativomkostninger ved at holde 
de mest likvide indskud. Det største bidrag til væksten i den brede pengemængde 
kom derfor fortsat fra det snævre pengemængdemål (M1). Samtidig fortsatte op-
svinget i væksten i udlån til den private sektor. Gennemslaget af de pengepolitiske 
foranstaltninger understøttede fortsat lånebetingelserne for virksomheder og hus-
holdninger, adgangen til finansiering – især for små og mellemstore virksomheder – 
og kreditstrømmene i hele euroområdet. 

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 nærmer sig 
et niveau under, men tæt på 2 pct. Styrelsesrådet besluttede at fastholde ECB's 
officielle renter og venter fortsat, at de forbliver på det nuværende niveau i en 
længere periode, hvilket vil sige et godt stykke ud over tidshorisonten for netto-
opkøbene af værdipapirer. For så vidt angår de ekstraordinære pengepolitiske 
foranstaltninger, bekræftede Styrelsesrådet, at det er hensigten, at nettoopkøbene 
fortsætter på det nuværende månedlige niveau på 30 mia. euro indtil udgangen af 
september 2018 – eller om nødvendigt endnu længere – og under alle omstæn-
digheder indtil Styrelsesrådet ser en vedvarende tilpasning af inflationsudviklingen, 
som er i overensstemmelse med dets inflationsmål. Styrelsesrådet bekræftede også, 
at Eurosystemet fortsat vil geninvestere afdragene på hovedstolen, efterhånden som 
værdipapirer opkøbt inden for opkøbsprogrammet forfalder, i en længere periode, 
efter at nettoopkøbene ophører og under alle omstændigheder så længe det er 
nødvendigt. 
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