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Den økonomiske, finansielle og 
monetære udvikling 

1 Oversigt 

Inflationen forventes at forblive for høj i for lang tid. Den 16. marts 2023 besluttede 
Styrelsesrådet derfor at forhøje ECB's tre officielle renter med 50 basispoint i 
overensstemmelse med Styrelsesrådets mål om at sikre, at inflationen rettidigt 
vender tilbage til 2 pct.-målet på mellemlangt sigt. Den store usikkerhed forstærker 
betydningen af en dataforankret tilgang til Styrelsesrådets beslutninger om de 
pengepolitiske renter, som vil blive bestemt af dets vurdering af inflationsudsigterne i 
lyset af de nye økonomiske og finansielle data, udviklingen i den underliggende 
inflation og styrken af den pengepolitiske transmission. 

Styrelsesrådet meddelte også, at det følger de aktuelle spændinger på markedet 
nøje. Det er parat til at reagere i det omfang, det er nødvendigt for at fastholde 
prisstabilitet og finansiel stabilitet i euroområdet. Styrelsesrådet udtalte, at 
euroområdets banksektor er robust og har stærke kapital- og likviditetspositioner. 
Under alle omstændigheder er ECB's politikværktøjskasse fuldt ud rustet til om 
nødvendigt at yde likviditetsstøtte til det finansielle system i euroområdet og til at 
bevare den smidige transmission af pengepolitikken. 

ECB's stabs nye makroøkonomiske fremskrivninger blev afsluttet i begyndelsen af 
marts 2023, før der for nylig opstod spændinger på de finansielle markeder. Disse 
spændinger indebærer i sig selv yderligere usikkerhed omkring basisvurderingerne 
af inflation og vækst. Forud for denne seneste udvikling var basisscenariet for den 
samlede inflation allerede blevet nedjusteret, hovedsagelig som følge af et mindre 
bidrag fra energipriserne end tidligere forventet. ECB's stab forventer nu en 
gennemsnitlig inflation på 5,3 pct. i 2023, 2,9 pct. i 2024 og 2,1 pct. i 2025. Samtidig 
er det underliggende prispres stadig kraftigt. Inflationen ekskl. energi og fødevarer 
fortsatte med at stige i februar, og ECB's stab forventer en gennemsnitlig inflation på 
4,6 pct. i 2023, hvilket er højere end forventet i decemberfremskrivningerne. Den 
ventes derefter at falde til 2,5 pct. i 2024 og 2,2 pct. i 2025, efterhånden som det 
opadrettede pres fra tidligere udbudsstød og genåbningen af økonomien aftager, og i 
takt med at en strammere pengepolitik i stigende grad dæmper efterspørgslen. 

Basisfremskrivningerne for vækst i 2023 er blevet opjusteret til 1,0 pct. i gennemsnit 
som følge af både faldet i energipriserne og økonomiens større modstandskraft over 
for de udfordrende internationale forhold. ECB's stab forventer derefter, at væksten 
vil stige yderligere til 1,6 pct. i både 2024 og 2025 understøttet af et robust 
arbejdsmarked, øget tillid og et opsving i realindkomsten. Samtidig er stigningen i 
væksten i 2024 og 2025 svagere end ventet i december på grund af stramningen af 
pengepolitikken. 
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1.1 Den økonomiske aktivitet 

Den globale økonomiske aktivitet var fortsat afdæmpet ved årsskiftet, men 
udsigterne på kort sigt er blevet lysere, navnlig som følge af genåbningen af Kinas 
økonomi og arbejdsmarkedernes fortsatte robusthed i de udviklede økonomier. De 
aftagende forsyningsbegrænsninger understøtter fortsat verdenshandlen, og trods et 
fald i den samlede inflation er det underliggende prispres stadig kraftigt. På denne 
baggrund er de globale vækstudsigter for 2023 og 2024, som indgår i ECB's stabs 
makroøkonomiske marts 2023-fremskrivninger for euroområdet, blevet opjusteret i 
forhold til Eurosystemets stabs makroøkonomiske december 2022-fremskrivninger. 
Selvom genåbningen af Kinas økonomi vil understøtte den globale vækst i år, er den 
globale økonomiske aktivitet stadig forholdsvis afdæmpet, idet vækstraterne fortsat 
ligger under de historiske gennemsnit i hele fremskrivningsperioden 2023-2025. 
Fremskrivningerne af verdenshandlen er også blevet opjusteret for at afspejle 
genåbningen af Kinas økonomi og en yderligere mindskelse af forstyrrelserne i den 
globale forsyningskæde. Der er tiltagende tegn på, at inflationen i det globale 
forbrugerprisindeks (CPI) allerede toppede i 2022, selvom prispresset i den globale 
økonomi fortsat er stort. Disinflation understøttes af aftagende forsyningsafbrydelser, 
faldende energipriser og synkrone pengepolitiske stramninger i hele verden. 
Robuste arbejdsmarkeder og en kraftig lønvækst, især i de større udviklede 
økonomier, tyder dog på, at det underliggende inflationspres i verdensøkonomien 
fortsat er stærkt, og at disinflationen vil være gradvis. 

Euroområdets økonomi stagnerede i 4. kvartal 2022, hvorved den tidligere 
forventede nedgang blev undgået. Den private indenlandske efterspørgsel faldt 
imidlertid kraftigt. Høj inflation, fortsat usikkerhed og strammere finansieringsforhold 
lagde en dæmper på det private forbrug og investeringerne, som faldt med 
henholdsvis 0,9 pct. og 3,6 pct. I basisscenariet ser økonomien ud til at rette sig i de 
kommende kvartaler. Industriproduktionen forventes at stige, efterhånden som 
forsyningsforholdene forbedres yderligere, tilliden fortsætter med at stige, og 
virksomhederne får afviklet deres store ordreefterslæb. Stigende lønninger og 
faldende energipriser vil delvist opveje det tab af købekraft, som mange 
husholdninger oplever som følge af høj inflation. Dette vil igen understøtte forbruget. 
Arbejdsmarkedet er desuden fortsat stærkt trods den aftagende økonomiske 
aktivitet. Beskæftigelsen steg med 0,3 pct. i 4. kvartal 2022, og arbejdsløsheden 
forblev på sit historiske lavpunkt på 6,6 pct. i januar 2023. 

I takt med at energiforsyningerne er blevet mere sikre, er energipriserne faldet 
betydeligt, tilliden er forbedret, og aktiviteten forventes i nogen grad at stige på kort 
sigt. Lavere energipriser giver nu en vis omkostningslettelse, især for energiintensive 
industrier, og de globale forsyningsflaskehalse er stort set blevet afhjulpet. Balancen 
på energimarkedet forventes fortsat at blive genoprettet, og realindkomsterne 
forventes at stige. Eftersom den udenlandske efterspørgsel også er på vej op, 
forventes produktionsvæksten at stige igen fra midten af 2023 understøttet af et 
robust arbejdsmarked. Det forudsætter dog, at de aktuelle spændinger på de 
finansielle markeder aftager. ECB's igangværende normalisering af pengepolitikken 
og de yderligere renteforhøjelser, som markederne forventer, vil imidlertid i stigende 
grad slå igennem på realøkonomien, og den seneste tids stramning af 
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kreditforholdene vil have yderligere afdæmpende virkninger. Dette vil sammen med 
den gradvise tilbagetrækning af den finanspolitiske støtte og en vis bekymring over 
risiciene for energiforsyningen næste vinter, som stadig gør sig gældende, påvirke 
den økonomiske vækst negativt på mellemlangt sigt. Samlet set forventes den 
gennemsnitlige årlige vækst i realt BNP at aftage til 1,0 pct. i 2023 (fra 3,6 pct. i 
2022), inden den igen stiger til 1,6 pct. i 2024 og 2025. Sammenlignet med 
Eurosystemets stabs makroøkonomiske december 2022-fremskrivninger er 
udsigterne for BNP-væksten blevet opjusteret med 0,5 procentpoint i 2023 som en 
følgevirkning af de positive overraskelser i 2. halvår 2022 og forbedrede udsigter på 
kort sigt. For 2024 og 2025 er udsigterne blevet nedjusteret med henholdsvis 
0,3 procentpoint og 0,2 procentpoint, da stramningen af finansieringsforholdene og 
den seneste appreciering af euroen opvejer den lavere inflations positive indvirkning 
på indkomst og tillid. 

Ifølge ECB's stabs fremskrivninger fra marts 2023 forventes de finanspolitiske 
udsigter for euroområdet at blive bedre i fremskrivningsperioden. Efter det betydelige 
fald, der skønnedes for 2022, ventes euroområdets budgetunderskud fortsat at falde 
noget i 2023 og mere markant i 2024 (til 2,4 pct. af BNP) og at forblive uændret i 
2025. Faldet i budgetsaldoen i slutningen af fremskrivningsperioden sammenlignet 
med 2022 kan forklares ved forbedringen i den konjunkturkorrigerede primære saldo 
og ved en bedre cyklisk komponent, mens rentebetalingerne som andel af BNP i 
fremskrivningsperioden ventes at stige gradvis. Euroområdets gæld ventes fortsat at 
falde, om end langsommere efter 2022, til lidt under 87 pct. af BNP i 2025. Dette 
skyldes hovedsagelig negative forskelle mellem renter og vækst, som mere end 
opvejer de vedvarende primære underskud. Ikke desto mindre forventes både 
underskuds- og gældskvoterne i 2025 fortsat at ligge over niveauet før pandemien. 
Sammenlignet med december 2022-fremskrivningerne er udviklingen i 
budgetsaldoen blevet opjusteret i 2023-25, om end kun marginalt i slutningen af 
fremskrivningsperioden, mens rentebetalingerne er steget i 2024-25. Gældskvoten 
er blevet nedjusteret, hvilket hovedsagelig afspejler forbedringen af udviklingen i den 
primære saldo. 

Statslige støtteforanstaltninger til at beskytte økonomien mod de høje energiprisers 
virkning bør være midlertidige, målrettede og skræddersyede til at bevare 
energibesparende initiativer. Efterhånden som energipriserne falder, og risiciene 
omkring energiforsyningen mindskes, er det vigtigt straks at indlede en hurtig og 
samordnet tilbagerulning af disse foranstaltninger. Foranstaltninger, der ikke lever op 
til disse principper, vil sandsynligvis forværre inflationspresset, og det vil kræve en 
stærkere pengepolitisk reaktion. I overensstemmelse med EU's rammer for 
økonomisk styring og som anført i Europa-Kommissionens retningslinjer af 8. marts 
2023 bør finanspolitikken desuden være rettet mod at gøre euroområdets økonomi 
mere produktiv og gradvis nedbringe den høje offentlige gæld. Politikker med det 
formål at øge euroområdets forsyningskapacitet, navnlig i energisektoren, kan 
bidrage til at mindske prispresset på mellemlangt sigt. Med dette for øje bør 
regeringerne hurtigt gennemføre deres investerings- og strukturreformplaner under 
Next Generation EU-programmet. Reformen af EU's rammer for økonomisk styring 
bør afsluttes hurtigt. 
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1.2 Inflationen 

Inflationen faldt en smule til 8,5 pct. i februar som følge af et fornyet kraftigt fald i 
energipriserne. Prisstigningstakten for fødevarer steg derimod yderligere til 15,0 pct., 
idet den tidligere kraftige stigning i fødevareproduktionens omkostninger til energi og 
andre input stadig slår igennem på forbrugerpriserne. 

Desuden er det underliggende prispres fortsat stort. Inflationen ekskl. energi og 
fødevarer steg til 5,6 pct. i februar, og andre mål for den underliggende inflation 
ligger fortsat højt. Inflationen i industrivarer ekskl. energi steg til 6,8 pct. i februar, 
hovedsagelig som følge af den forsinkede effekt af tidligere forsyningsflaskehalse og 
høje energipriser. Inflationen i servicesektoren, der steg til 4,8 pct. i februar, er også 
stadig drevet af det gradvise gennemslag af tidligere stigninger i 
energiomkostningerne, ophobet efterspørgsel som følge af genåbningen af 
økonomien og stigende lønninger. 

Lønpresset er øget som følge af robuste arbejdsmarkeder, og fordi arbejdstagerne i 
nogen udstrækning søger kompensation for tab af købekraft forårsaget af den høje 
inflation. Mange virksomheder har desuden øget deres avancer i sektorer med 
begrænset udbud og fornyet efterspørgsel. Samtidig ligger de fleste mål for 
inflationsforventningerne på længere sigt aktuelt på ca. 2 pct., selvom de kræver 
fortsat overvågning, især i lyset af den seneste tids volatilitet i de markedsbaserede 
inflationsforventninger. 

Den kraftige tilpasning på energimarkederne har ført til et betydeligt fald i 
prispresset, og inflationen forventes nu at falde hurtigere. Energiinflationen, der 
nåede et toppunkt på over 40 pct. sidste efterår, ventes at blive negativ i 2. halvår 
2023 som følge af, at råvarepriserne nu er faldet til under et niveau, der ikke er set 
siden Ruslands invasion af Ukraine, kraftige basiseffekter og den stærkere eurokurs. 
De gunstigere udsigter for priserne på energiråvarer betyder, at finanspolitiske 
foranstaltninger bør spille en noget mindre rolle med hensyn til at sænke 
energipriserne i 2023, og med tilbagetrækningen af foranstaltningerne forventes der 
igen en mindre stigning i energiinflationen i 2024. 

Inflationstakten for andre komponenter i det harmoniserede forbrugerprisindeks 
(HICP) forventes at begynde at aftage lidt senere, idet der på kort sigt stadig vil være 
inflationspres som følge af omkostningsgennemslag, især for fødevareinflationen, 
samt restvirkninger af tidligere forsyningsflaskehalse og genåbningen af økonomien. 
Den samlede inflation forventes at falde til under 3,0 pct. ved udgangen af 2023 og 
at stabilisere sig på 2,9 pct. i 2024 for derefter at aftage yderligere til inflationsmålet 
på 2,0 pct. i 3. kvartal 2025 og i gennemsnit 2,1 pct. for året. I modsætning til den 
samlede inflation vil kerneinflationen målt ved HICP-inflationen ekskl. energi og 
fødevarer i gennemsnit være højere i 2023 end i 2022 som følge af forsinkede 
effekter i forbindelse med indirekte effekter af både tidligere høje energipriser og den 
tidligere kraftige depreciering af euroen, som vil dominere på kort sigt. Effekterne på 
kerneinflationen af de seneste fald i energipriserne og euroens seneste appreciering 
vil først kunne mærkes senere i fremskrivningsperioden. Det forventede fald i 
inflationen på mellemlangt sigt afspejler også den gradvise virkning af 
normaliseringen af pengepolitikken. Ikke desto mindre indebærer stramme 
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arbejdsmarkeder og inflationskompenserende effekter, at lønningerne forventes at 
stige i en takt, der ligger et godt stykke over de historiske gennemsnit, og det 
forventes, at de ved udgangen af fremskrivningsperioden realt set vil ligge på et 
niveau, der ligger tæt på niveauet i 1. kvartal 2022. Sammenlignet med december 
2022-fremskrivningerne er den samlede inflation blevet nedjusteret i hele 
fremskrivningsperioden (med 1,0 procentpoint i 2023, 0,5 procentpoint i 2024 og 
0,2 procentpoint i 2025). Den betydelige nedjustering for 2023 skyldes store 
nedadrettede overraskelser i forbindelse med de seneste måneders energiinflation 
og meget lavere antagelser om energipriserne, der delvis opvejes af overraskende 
opadrettede data for HICP-inflationen ekskl. energi og fødevarer. Nedjusteringerne 
for 2024 og 2025 skyldes en mindre effekt på energiinflationen af tilbageførslen af 
finanspolitiske foranstaltninger, mere kraftigt aftagende indirekte effekter og et 
stigende gennemslag fra den seneste appreciering af euroen. 

1.3 Risikovurdering 

Risiciene i tilknytning til vækstudsigterne for økonomien er nedadrettede. Hvis de 
øgede spændinger på de finansielle markeder varer ved, kan det føre til en kraftigere 
stramning af de generelle kreditforhold end forventet og lægge en dæmper på 
tilliden. Ruslands uberettigede krig mod Ukraine og det ukrainske folk udgør fortsat 
en betydelig nedadrettet risiko for økonomien og kan igen øge omkostningerne til 
energi og fødevarer. Hvis verdensøkonomien svækkes hurtigere end forventet, kan 
det yderligere forsinke væksten i euroområdet. Det er dog muligt, at virksomhederne 
hurtigere tilpasser sig de udfordrende internationale forhold, og sammen med det 
aftagende energistød kan dette understøtte en højere vækst end forventet på 
nuværende tidspunkt. 

De opadrettede risici for inflationen omfatter eksisterende inflationspres, som stadig 
kan medføre højere detailpriser end forventet på kort sigt. Indenlandske faktorer, 
f.eks. en vedvarende stigning i inflationsforventningerne, der ligger over 
Styrelsesrådets mål, eller større stigninger i lønninger og avancer end forventet, kan 
få inflationen til at stige, herunder på mellemlangt sigt. Et kraftigere økonomisk 
opsving i Kina end forventet kan desuden give råvarepriserne og den udenlandske 
efterspørgsel et nyt løft. De nedadrettede risici for inflationen omfatter vedvarende 
øgede spændinger på de finansielle markeder, som kan fremskynde disinflation. 
Desuden kan faldende energipriser føre til et mindre pres fra den underliggende 
inflation og lønningerne. En svækkelse af efterspørgslen, herunder som følge af en 
kraftigere nedgang i bankernes kreditgivning eller en kraftigere transmission af 
pengepolitikken end forventet, vil også bidrage til et lavere prispres end forventet på 
nuværende tidspunkt, især på mellemlangt sigt. 

1.4 De finansielle og monetære forhold 

Markedsrenterne steg markant i ugerne efter Styrelsesrådets møde i februar. 
Stigningen vendte dog kraftigt op til mødet i marts på baggrund af alvorlige 
spændinger på de finansielle markeder. Bankernes kreditgivning til virksomheder i 
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euroområdet er blevet dyrere. Kreditgivningen til virksomheder er blevet yderligere 
svækket som følge af lavere efterspørgsel og strammere kreditforhold. Det er også 
blevet dyrere for husholdningerne at låne penge, især som følge af højere 
realkreditrenter. Denne stigning i låneomkostningerne og det deraf følgende fald i 
efterspørgslen samt strammere kreditstandarder har ført til en yderligere nedgang i 
væksten i udlån til husholdninger. På baggrund af den svagere udvikling i udlån er 
pengemængdevæksten aftaget kraftigt drevet af de mest likvide komponenter. 

1.5 Pengepolitiske beslutninger 

På grundlag af dets nuværende vurdering besluttede Styrelsesrådet at forhøje ECB's 
tre officielle renter med 50 basispoint. Renten ved de primære markedsoperationer 
og renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten blev således forhøjet 
til henholdsvis 3,50 pct., 3,75 pct. og 3,00 pct. med virkning fra 22. marts 2023. 

Porteføljen under programmet til opkøb af værdipapirer (APP) reduceres i et afmålt 
og forudsigeligt tempo, idet Eurosystemet ikke i fuldt omfang geninvesterer 
afdragene på hovedstolen fra værdipapirer, der forfalder. Reduktionen vil i 
gennemsnit udgøre 15 mia. euro pr. måned frem til udgangen af juni 2023, og 
tempoet derefter bestemmes efterhånden. For så vidt angår opkøbsprogrammet på 
foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP) vil Styrelsesrådet geninvestere 
afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt under programmet, efterhånden 
som de forfalder, i hvert fald indtil udgangen af 2024. Den fremtidige udfasning af 
PEPP-porteføljen vil under alle omstændigheder blive styret, så den ikke indvirker på 
den passende pengepolitiske linje. Styrelsesrådet vil fortsat anvende fleksibilitet i 
geninvesteringen af indfrielser, som forfalder i PEPP-porteføljen, med henblik på at 
imødegå pandemirelaterede risici i tilknytning til den pengepolitiske 
transmissionsmekanisme. 

Efterhånden som bankerne tilbagebetaler det, de har lånt under de målrettede 
langfristede markedsoperationer, vil Styrelsesrådet regelmæssigt vurdere, hvordan 
målrettede långivningsoperationer bidrager til dets pengepolitiske linje. 

1.6 Konklusion 

Sammenfattende forventes inflationen at forblive for høj i for lang tid. På sit møde i 
marts besluttede Styrelsesrådet derfor at forhøje ECB's tre officielle renter med 50 
basispoint i overensstemmelse med Styrelsesrådets mål om at sikre, at inflationen 
rettidigt vender tilbage til 2 pct.-målet på mellemlangt sigt. 

Den store usikkerhed forstærker betydningen af en dataforankret tilgang til 
beslutninger om de pengepolitiske renter, som vil blive bestemt af Styrelsesrådets 
vurdering af inflationsudsigterne i lyset af de nye økonomiske og finansielle data, 
udviklingen i den underliggende inflation og styrken af den pengepolitiske 
transmission. 
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Styrelsesrådet er rede til at tilpasse alle sine instrumenter inden for sit mandat for at 
sikre, at inflationen bringes tilbage til 2 pct.-målet på mellemlangt sigt, og for at 
opretholde den velfungerende transmission af pengepolitikken. 
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