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Inflationen viser tegn på bedre tider
-

Forbrugerpriserne i Danmark er på et år steget med 1,5 pct., hvilket er
den højeste stigning i snart fem år.
Udviklingen er især drevet af stigende fødevarepriser, hvilket kan
henledes til normalisering af mælkepriserne.
Generel positiv prisudvikling i hele EU, hvor priserne i juni steg med
1,4 pct.

Højeste inflation i knap fem år
Inflationen var i juli 2017
1,5 pct. højere end året
før

Forbrugerpriserne er på et år steget med 1,5 pct., hvilket er første gang i
snart fem år. Den såkaldte kerneinflation (som er uden energi og ikkeforarbejdede fødevarer) er steget en anelse mere og var 1,6 pct. højere i juli
2017 end året før, jf. figur 1.
Figur 1: Inflation og kerneinflation
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Anm.: Kerneinflation er defineret som forbrugerprisindeks ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer.
Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Danmarks Statistik.

Stigende priser for
mælkeprodukter skyldes
en normalisering af
mælkepriserne

Stigningen i inflationen er især udløst af stigende priser for fødevarer og
ikke-alkoholiske drikkevarer. Inflationen for denne forbrugsgruppe er steget
med 4,1 pct. det seneste år. Stigningen skyldes især højere priser på kød,
mælk, smør og kaffe. Stigende priser for mælkeprodukter skyldes en
normalisering af mælkepriserne, som de seneste år har ligget på et meget
lavt niveau.

Den stigende inflation kan derudover hænge sammen med den generelle
fremgang i økonomien, som allerede begynder at lægge et pres på
arbejdsmarkedet.
Seneste tal fra Danmarks Statistik viste dog en begrænset lønfremgang på
1,6 pct. for 1. kvartal 2017, hvilket ligger på niveau med de foregående
kvartaler. Det stigende pres på arbejdsmarkedet har dermed endnu ikke bidt
sig fast i lønudviklingen.
Priserne stiger generelt i EU
I juni 2017 steg priserne ligeledes i EU med 1,4 pct. i forhold til året før, jf.
figur 2. Den positive prisudvikling slog igennem i næsten alle land i EU med
undtagelse af Irland, hvis inflation faldt med -0,4 pct.
ECB forventes ikke at
hæve renten før tidligst i
2019

Trods stigende inflation i EU, så ligger inflationen fortsat et godt stykke
under ECB’s mål om at holde inflationen under, men tæt på, 2 pct.
Sammenholdt med at ECB, indtil minimum årets udgang, fortsat køber
værdipapirer for 60 mia. kr. om måneden, så forventes ECB ikke at hæve
renten før tidligst i 2019.
Figur 2: Harmoniseret inflation, EU
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Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Eurostat.
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