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EU:S MONETÄRA POLITIK

Europeiska centralbankssystemet (ECBS) omfattar ECB och de nationella
centralbankerna i alla EU:s medlemsstater. Huvudmålet för ECBS är att
upprätthålla prisstabilitet. För att nå detta huvudmål grundar ECB-rådet sina
beslut på en integrerad analytisk ram och genomför både standardmässiga
och icke-standardmässiga penningpolitiska åtgärder. De viktigaste instrumenten
för euroområdets normala monetära politik är öppna marknadstransaktioner,
stående faciliteter och tillämpning av minimireserver. Som ett svar på den
globala finanskrisen har ECB även ändrat sin kommunikationsstrategi genom
att ge framåtriktad vägledning om framtidsperspektiven för ECB:s räntepolitik på
basis av prisstabilitetsutsikterna och har vidtagit ett antal icke-standardmässiga
penningpolitiska åtgärder.

RÄTTSLIG GRUND

— Artiklarna 119–144, 219 och 282–284 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt (EUF-fördraget).

— Protokoll nr 4 till Lissabonfördraget om stadgan för Europeiska
centralbankssystemet (ECBS) och Europeiska centralbanken (ECB).

MÅL

Det prioriterade målet för ECBS är i enlighet med artikel 127.1 i EUF-fördraget att
garantera prisstabilitet. Utan att göra avkall på detta mål stöder ECBS den allmänna
ekonomiska politiken inom EU för att bidra till att förverkliga unionens mål. ECBS ska
handla i överensstämmelse med principen om en öppen marknadsekonomi med fri
konkurrens som främjar en effektiv resursallokering (artikel 127.1 i EUF-fördraget).

RESULTAT

A. De vägledande principerna för ECB:s handlande
1. ECB:s oberoende
Den grundläggande principen för ECB:s oberoende fastställs i artikel 130 i EUF-
fördraget (”Då de utövar de befogenheter och fullgör de uppgifter och skyldigheter
som har tilldelats dem genom fördragen och stadgan för ECBS och ECB ska varken
Europeiska centralbanken eller någon nationell centralbank eller någon medlem av
deras beslutande organ begära eller ta emot instruktioner från unionens institutioner,
organ eller byråer, från medlemsstaternas regeringar eller från något annat organ”).
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ECB:s oberoende upprätthålls likaledes genom de förbud som anges i artikel 123
i EUF-fördraget, förbud som även gäller nationella centralbanker. Det är sålunda
förbjudet att ge EU-institutioner eller EU-organ, centrala, regionala, lokala eller andra
myndigheter, andra offentligrättsliga organ eller offentliga företag i medlemsstaterna
rätt att övertrassera sina konton eller att ge dem andra former av krediter. ECB:s
oberoende grundas på ett fritt val av penningpolitiska instrument. I fördraget skapas
möjligheter till användning av traditionella instrument (artiklarna 18 och 19 i stadgan)
och ECB-rådet tillåts att besluta om tillämpning av andra metoder (artikel 20 i stadgan).
2. Principen om transparens för ECB
I syfte att garantera ECB:s trovärdighet fastställs rapporteringskrav för ECB i fördraget
(artikel 284 EUF-fördraget) och i stadgan (artikel 15). ECB ska minst varje kvartal
utarbeta och offentliggöra rapporter om verksamheten inom ECBS. En konsoliderad
rapport över den finansiella ställningen för ECBS ska offentliggöras varje vecka.
Från första början har ECB:s månadsrapport innehållit ingående analyser av den
ekonomiska situationen och prognoser för prisutvecklingen. Månadsrapporten ersattes
i januari 2015 av en ny ekonomisk rapport som, efter det att ECB-rådet i januari 2015
övergick till att hålla penningpolitiska sammanträden var sjätte vecka, publiceras två
veckor efter varje penningpolitiskt möte. Den 19 februari 2015 offentliggjorde ECB för
första gången en redogörelse över ett penningpolitiskt sammanträde i ECB-rådet, och
närmade sig på detta sätt andra ledande centralbankers kommunikationspolitik.
3. Omröstningsregler för ECB-rådet (artikel 10.2 i stadgan)
Vid omröstningar i ECB-rådet tillämpade man tidigare principen ”en röst per medlem”.
Enligt fördragen skulle ett rotationssystem införas i omröstningssystemet inom ECB:s
direktion så snart som antalet länder i euroområdet översteg 18, vilket varit fallet sedan
den 1 januari 2015 då Litauen anslöt sig till euroområdet. Idén bakom rotationssystemet
är att trygga ett effektivt system för beslutsfattande inom ECB även med ett ökat
antal deltagare. Cheferna från de länder i euroområdet som rangordnats bland de fem
första i förhållande till storleken på deras ekonomier och finanssektorer (för närvarande
Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Nederländerna) delar på fyra rösträtter.
Alla övriga (för närvarande 14) delar på 11 rösträtter. Cheferna turas om att utnyttja
rösträtterna med en månatlig rotation. Ledamöterna i ECB:s direktion bibehåller sina
ordinarie rösträtter.
B. ECB:s penningpolitiska strategi
1. Översikt
Den 13 oktober 1998 kom ECB-rådet överens om de huvudsakliga inslagen i sin
penningpolitiska strategi, dvs. följande: en kvantitativ definition av prisstabilitet, ii) en
viktig roll för kontrollen av tillväxten av penningmängden enligt ett monetärt aggregat,
och iii) en brett förankrad bedömning av prisutvecklingsprognosen. ECB har valt
en penningpolitisk strategi som grundas på två pelare (ekonomisk och monetär
analys), vars respektive roller ännu en gång tydligt fastställdes vid översynen av den
penningpolitiska strategin den 8 maj 2003.
I januari 2020 tillkännagav ECB att översynen av dess penningpolitiska strategi
skulle inledas. Översynen inriktades på den kvantitativa utformningen av prisstabilitet,
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den penningpolitiska verktygslådan, tvåpelarstrategin och kommunikationspraxis.
I översynen undersöktes även på vilket sätt faktorer som klimatförändringarna,
digitaliseringen, globaliseringen, den finansiella stabiliteten och samspelet mellan
finans- och penningpolitiken är relevanta för att fullfölja ECB:s mandat. För att
kunna samverka med berörda parter inrättade ECB portalen ”ECB lyssnar på dig”
och anordnade en rad evenemang (”listening events”) med allmänheten, det civila
samhällets organisationer och den akademiska världen i euroområdet. Översynen av
strategin var ursprungligen tänkt att slutföras i slutet av 2020, men sköts upp på grund
av covid-19-pandemin och slutfördes sedan i juli 2021.
I den nuvarande strategin, som ska ses över regelbundet (nästa gång 2025),
omdefinieras prisstabilitetsmålet och tvåpelaranalysen. Klimatförändringarnas och den
finansiella stabilitetens konsekvenser för prisstabiliteten erkänns även.
2. Prisstabilitetsmålet
Sedan juli 2021 definieras prisstabilitet som en inflationstakt (årlig ökningstakt i det
harmoniserade konsumentprisindexet (HKPI) för euroområdet) som på medellång
sikt ligger på 2 %. Målet är symmetriskt, vilket innebär att både negativa och
positiva avvikelser från detta mål anses vara lika oönskade. Detta kan innebära en
övergångsperiod under vilken inflationen ligger måttligt över målet på 2 %.
3. Den integrerade analytiska ramen
I juli 2021 reviderades den befintliga tvåpelarstrategin och blev den ”integrerade
analytiska ramen” som består av i) ekonomisk analys och ii) penningmängds- och
finansanalys.
Den ekonomiska analysen är inriktad på den reala och nominella ekonomiska
utvecklingen. I penningmängds- och finansanalysen granskas monetära och
finansiella indikatorer som gör det möjligt att fokusera på den penningpolitiska
transmissionsmekanismen och effekterna av finansiella obalanser och monetära
faktorer på prisstabiliteten på medellång sikt.
4. Klimatförändringar
I översynen av strategin 2020–2021 konstaterade man att klimatförändringarna
påverkar prisstabiliteten, och detta ledde fram till ett åtagande att inom ramen för ECB:s
mandat ta hänsyn till vilka konsekvenserna av klimatförändringarna och omställningen
till en koldioxidsnål ekonomi har för penningpolitiken och centralbanksverksamheten.
ECB-rådet antog en klimatrelaterad handlingsplan som syftar till att införliva
klimatfaktorer i penningpolitiska bedömningar, utöka analyskapaciteten när det gäller
klimatförändringar, anpassa utformningen av det penningpolitiska styrsystemet och
genomföra åtgärder på området offentliggörande om miljömässig hållbarhet och
rapportering.
C. Genomförandet av penningpolitiken: instrument och förfaranden
Genom att fastställa de räntesatser med vilka affärsbanker kan låna pengar från
centralbanken påverkar ECB:s penningpolitik indirekt räntorna i hela euroområdets
ekonomi, och särskilt räntorna på de lån som affärsbanker ger och på sparkonton. För
genomförandet av penningpolitiken använder ECB en rad instrument.
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1. Traditionella instrument
a. Öppna marknadstransaktioner
Öppna marknadstransaktioner spelar en viktig roll för att styra räntorna, förvalta
likviditetssituationen på marknaden och förmedla den penningpolitiska inriktningen.
Eurosystemets regelbundna öppna marknadsoperationer består av veckovisa
likvidiserande transaktioner i euro (huvudsakliga refinansieringstransaktioner – MRO)
och likvidiserande transaktioner i euro med tre månaders löptid (långfristiga
refinansieringstransaktioner – LTRO). Huvudsakliga refinansieringstransaktioner
används för att styra korta räntor, förvalta likviditetssituationen och
förmedla den penningpolitiska inriktningen i euroområdet, medan långfristiga
refinansieringstransaktioner tillhandahåller finanssektorn långsiktig refinansiering.
Mindre regelbundna öppna marknadsoperationer är finjusterande transaktioner och
strukturella transaktioner. Syftet med de förstnämnda är att hantera oväntade
likviditetssvängningar på marknaden, särskilt i syfte att utjämna ränteeffekterna. De
strukturella transaktionerna syftar framför allt till att permanent justera eurosystemets
strukturella position gentemot den finansiella sektorn.
b. Stående faciliteter
Stående faciliteter tillför eller drar in likviditet med löptid över natten och EONIA
(Euro Overnight Index Average) mäter den effektiva räntan på interbankmarknaden
för dagslån i euro. Eurosystemet erbjuder kreditinstitut två stående faciliteter, dvs.
utlåningsfaciliteten, för att erhålla likviditet över natten från centralbanken mot en
tillräcklig mängd godtagbara tillgångar, och inlåningsfaciliteten, för att göra insättningar
över natten hos centralbanken.
c. Kassakravsmedel
I enlighet med artikel 19.1 i stadgan får ECB kräva av kreditinstitut
som är etablerade i medlemsstaterna att de håller minimireserver med
ECB och de nationella centralbankerna. Syftet med dessa kassakrav är att
stabilisera korta räntor på marknaden och att skapa (eller förstärka) ett
strukturellt likviditetsunderskott i banksystemet gentemot eurosystemet, vilket
underlättar kontrollen av penningmarknadsräntorna genom regelbundna likvidiserande
transaktioner. Kalkylmetoderna och fastställande av det belopp som krävs bestäms av
ECB-rådet.
2. Icke-standardmässiga penningpolitiska åtgärder och krishanteringsåtgärder
a. Direkta monetära transaktioner (OMT)
I augusti 2012 presenterade ECB möjligheten att genomföra direkta monetära
transaktioner på sekundärmarknaderna för statspapper för att trygga en lämplig
penningpolitisk transmission och bevara enhetligheten i sin penningpolitik.
De direkta monetära transaktionerna utformades så att de är underställda
villkoret att det ska finnas ett makroekonomiskt anpassningsprogram eller ett
förebyggande program inom Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF)/
Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM). Efter att ECB meddelat detta har direkta
monetära transaktioner aldrig använts, men ingår fortfarande i ECB:s verktygslåda.
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b. Framåtriktad vägledning
Sedan juli 2013 har ECB gett framåtriktad vägledning om räntepolitikens
framtidsperspektiv. Framåtriktad vägledning har inneburit en väsentlig ändring av
ECB:s kommunikationsstrategi, eftersom den inte bara omfattat information om hur
ECB bedömer de aktuella ekonomiska förhållandena och riskerna för prisstabiliteten
på medellång sikt, utan även vad denna bedömning innebär för den framtida
penningpolitikens inriktning.
c. Långfristiga refinansieringstransaktioner
I juni 2014 aviserade ECB ett antal långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO)
vars syfte var att förbättra bankernas utlåning till euroområdets kreditinstitut,
inledningsvis för en period på två år. Den andra serien transaktioner (TLTRO II)
inleddes i mars 2016 och en tredje serie (TLTRO III) i mars 2019. Som en åtgärd
till följd av covid-19-pandemin beslutade ECB-rådet att avsevärt lätta på villkoren
för återstående TLTRO III-transaktioner, tillsammans med en tillfällig sänkning av de
tillämpliga räntorna. Under förutsättning att bankerna lånade till realekonomin kunde
de låna till en ränta som låg så lågt som 50 punkter under räntan på inlåningsfaciliteten
under perioden juni 2020 – juni 2022. Dessutom beslutades det att 11 ytterligare
långfristiga refinansieringstransaktioner föranledda av pandemin (PELTRO) skulle
genomföras mellan maj 2020 och december 2021, med en ränta på 25 punkter under
den huvudsakliga refinansieringsräntan.
d. Program för köp av tillgångar
Sedan 2009 har flera program för köp av tillgångar genomförts med målet att
upprätthålla tillväxten i hela euroområdet, vilka varit i linje med målet att nå en
inflationstakt som på medellång sikt ligger under, men nära, 2 %. Dessa består av
programmet för köp av värdepapper från företagssektorn (CSPP), programmet för
köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet (ABSPP) och det
tredje programmet för köp av säkerställda obligationer (CBPP3). Andra program, som
nu har avslutats, omfattar värdepappersmarknadsprogrammet (SMP), programmet
för köp av säkerställda obligationer (CBPP) och det andra programmet för köp av
säkerställda obligationer (CBPP2). De månatliga nettoköpen av tillgångar uppgick
inledningsvis i genomsnitt till 60 miljarder euro (mars 2015 – mars 2016) och ökade
därefter till 80 miljarder euro per månad (april 2016 – mars 2017). Nettoköpen av
tillgångar minskades därefter gradvis till 15 miljarder euro per månad (oktober 2018–
december 2018). I december 2018 beslutade ECB-rådet att upphöra med nettoköpen
av tillgångar, i syfte att fortsätta att återinvestera beloppen från värdepapper som
förfaller till återbetalning och bibehålla de kumulativa nettoköpen inom ramen för varje
enskilt program för köp av tillgångar på sina respektive nivåer. Den 12 september 2019
återupptogs nettoköpen av tillgångar i en månatlig takt på 20 miljarder euro från och
med den 1 november 2019, och ECB-rådet förväntade sig att dessa köp skulle pågå ”så
länge det erfordras för att förstärka styrräntornas ackommoderande effekt, och upphöra
strax innan ECB-rådet börjar höja styrräntorna”.
Som en åtgärd med anledning av covid-19-pandemin beslutade ECB-rådet att öka
de befintliga nettoköpen av tillgångar med ett ytterligare belopp på 120 miljarder
euro som ska användas före utgången av 2020. Dessutom lanserades ett nytt
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tillfälligt stödprogram föranlett av pandemin (PEPP) för köp av tillgångar från den
offentliga och privata sektorn med en inledande finansieringsram på 750 miljarder
euro, som skulle löpa fram till slutet av 2020. Den 4 juni 2020 beslutade ECB-
rådet att öka finansieringsramen för PEPP med 600 miljarder euro till 1,35 biljoner
euro. Den 10 december 2020 ökades finansieringsramen för PEPP med ytterligare
500 miljarder euro till 1,85 biljoner euro. Perioden för nettoköp inom ramen för PEPP
förlängdes till åtminstone slutet av mars 2022. Man beslutade också att återinvestera
beloppen från värdepapper som förfaller till återbetalning inom ramen för PEPP
åtminstone fram till slutet av 2023. En betydande flexibilitet var inbyggd i PEPP-
programmet, vilket tillåter fluktuationer i fördelningen av köpen över tiden, mellan
olika tillgångsklasser och olika jurisdiktioner. Fördelningsnyckeln styrde, på basis av
stockarna, nettoköpen inom ramen för PEPP.
I december 2021 beslutade ECB-rådet att upphöra med nettoköpen av tillgångar inom
ramen för PEPP i slutet av mars 2022. Vid den tidpunkten ökades nettoköpen inom
ramen för programmet för köp av tillgångar (APP) till 40 miljarder euro under andra
kvartalet och 30 miljarder euro under tredje kvartalet 2022. ECB-rådet beslutade att
från och med oktober 2022 återuppta nettoköpen av tillgångar inom ramen för APP
i en månatlig takt på 20 miljarder euro. I mars 2022 reviderades planen för nettoköp
inom ramen för APP till 40 miljarder euro i april, 30 miljarder euro i maj och 20 miljarder
euro i juni, vilket signalerade att nettoköpen skulle upphöra under tredje kvartalet om
det fanns stöd för ”förväntningen om att inflationen på medellång sikt inte försvagas
även efter det att nettotillgångsköpen har upphört”. I juni 2022 beslutade ECB-rådet
att upphöra med nettoköpen av tillgångar den 1 juli. Avsikten är att fortsätta att fullt
ut återinvestera förfall av värdepapper som förvärvats ”under en längre tidsperiod” för
APP och ”åtminstone till utgången av 2024” för PEPP-portföljen.
e. Transmissionsskyddsinstrumentet
Transmissionsskyddsinstrumentet aviserades i juli 2022 för att stödja en
effektiv transmission av penningpolitiken medan ECB fortsätter att normalisera
penningpolitiken. Transmissionsskyddsinstrumentet, som är avsett att användas som
en andra försvarslinje efter PEPP-återinvesteringar, möjliggör selektiva köp på
sekundärmarknaden av värdepapper som emitterats i jurisdiktioner med försämrade
finansieringsvillkor som inte motiveras av landsspecifika fundamenta, för att i
nödvändig utsträckning motverka risker för transmissionsmekanismen. Tillämpningen
av transmissionsskyddsinstrumentet förutsätter att följande fyra kriterier är uppfyllda:
1) efterlevnad av EU:s finanspolitiska ram, 2) avsaknad av allvarliga makroekonomiska
obalanser, 3) en hållbar nivå på statsskulden, och 4) en sund och hållbar
makroekonomisk politik. Eurosystemet godtar en behandling som är likställd med
behandlingen av privata eller andra fordringsägare.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

ECB är direkt ansvarig inför Europaparlamentet. Denna ansvarsskyldighet utövas i
huvudsak på fyra olika sätt.
I enlighet med artikel 284.3 i EUF-fördraget och artikel 15.3 i ECBS-stadgan måste
ECB:s ordförande lägga fram en årsrapport för parlamentet. Parlamentet antar
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vanligtvis en resolution om ECB:s årsrapport. ECB ger feedback på parlamentets
resolutioner.
Enligt rådande praxis infinner sig ECB:s ordförande fyra gånger per år i
parlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor (ECON) för att redogöra för ECB:s
penningpolitiska beslut och besvara utskottsledamöternas frågor (monetära dialogen).
Sammanträdena är öppna för allmänheten och utskrifter från sammanträdena
offentliggörs på både parlamentets och ECB:s webbplatser. ECON-utskottet
anlitar Expertpanelen för den monetära dialogen som tillhandahåller oberoende
bakgrundsinformation och expertis inför varje monetär dialog.
Enligt det förfarande som fastställs i artikel 140 i Europaparlamentets arbetsordning,
och som formaliserats efter överenskommelse mellan Europaparlamentet och ECB, får
varje ledamot av Europaparlamentet ställa maximalt sex frågor för skriftligt besvarande
per månad till ECB.
Slutligen spelar parlamentet en roll i utnämningsförfarandet för ledamöterna i ECB:s
direktion (dvs. ordföranden, vice ordföranden och fyra övriga ledamöter).

Dražen Rakić
09/2022
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