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Mål, medel och strategier för penningpolitiken har varit under ständig förändring. Av flera

anledningar har i många länder mål för prisstabilitet ersatt den aktiva stabiliseringspolitiken

där mål för nationalprodukt och sysselsättning stått i centrum. Det finns dock viss skillnad på

hur olika centralbanker bedriver och har bedrivit penningpolitik för att uppnå prisstabilitet och

det är denna fråga som står i fokus i denna uppsats. Detta aktualiseras ytterligare då den

europeiska centralbanken (ECB) är i ett startskede vad det gäller att bedriva penningpolitik

med prisstabilitet som primärt mål. I detta perspektiv är det av intresse att studera Bundesbank

lite närmare då denna under relativt lång tid bedrivit penningpolitik inriktad på prisstabilitet.

Dessutom står Bundesbank som förebild för ECB.

För att belysa frågan om penningpolitik har, efter en teoretisk presentation, en empirisk studie

av Bundesbank genomförts. Den studerade perioden sträcker sig från 1975 fram till 1996.

Grunden för arbetet är följande frågeställningar:

(1) Hur framgångsrik har Bundesbank varit med sin penningpolitik?

(2) I vad mån har monetarismens läror satt sina spår i Bundesbanks penningpolitik?

(3) Diskussion om ECB:s framtid med beaktande av de kunskaper studiet av Bundesbank ger

Bundesbank kan sägas ha bedrivit penningpolitik med prisstabilitet som primärt mål relativt

framgångsrikt. Vissa fakta talar för att det är Bundesbanks styrka som institution, där

transparens och trovärdighet spelat en stor roll, som ligger bakom framgången.



Monetarismen kan sägas ha lämnat ett avtryck i Bundesbanks penningpolitik i form av en viss

överhängande prägel på den penningpolitiska designen. I praktiken är dock spåren från

monetarismen vaga. Det finns en hel del lärdomar från studiet av Bundesbank som är aktuella

för ECB då ECB:s tänkta penningpolitiska upplägg till stor del liknar det som Bundesbank

praktiserat under många år. Penningmängdens betydelse vid genomförandet av

penningpolitiken kan ifrågasättas. Den kanske viktigaste lärdomen är nog hur Bundesbank

fungerat som institution.
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1 Inledning

Under 1900-talet har den ekonomiska politiken präglats av ständig omvandling.
Djupa kriser och utveckling av ekonomisk teori har bidragit till att mål, medel
och strategier för penning- och finanspolitiken ständigt varit under förändring.
Under senare år har flera länder allt mer sökt sig bort från den kortsiktiga aktiva
stabiliseringspolitiken där mål för sysselsättning och nationalprodukt ersatts
med mål för prisstabilitet som det primära målet för den ekonomiska politiken.
Anledningarna till denna omvälvning mot prisstabilitet som primärt mål är
flera1, bland annat minskad tro på den aktiva stabiliseringspolitiken och så
kallad fine-tuning. Samtidigt har insikten att inflationen är en av få
makroekonomiska variabler som på lång sikt kan påverkas med ekonomisk
politik växt sig allt starkare. Ökad kunskap om att hög inflation är skadligt för
ekonomin har också bidragit till fokuseringen på prisstabilitet. Ett ytterligare
argument som framförs av många som ett av de absolut viktigaste för
prisstabilitet är behovet av ett nominellt ankare i en ekonomi där pengar i sig i
stort sett saknar inneboende värde.

Det finns dock viss skillnad på hur olika centralbanker bedriver och har bedrivit
penningpolitik för att uppnå prisstabilitet och det är denna fråga som står i fokus
i föreliggande uppsats. Frågan om hur penningpolitiken bedrivs för att nå mål
om prisstabilitet är intressant i sig men har även vidare implikationer då den
Europeiska centralbanken (ECB) är i ett startskede vad det gäller att föra en
penningpolitik med prisstabilitet som primärt mål. I detta perspektiv är det av
intresse att studera Bundesbank lite närmare då denna under relativt lång tid
bedrivit penningpolitik med prisstabilitet som primärt mål. Dessutom står
Bundesbank som förebild för ECB.

                                                
1 Det bör påpekas att Sverige faktiskt hade mål för prisstabilitet redan på 1930-talet och är

därmed lite av en pionjär på området. Till stor del tack vare arbeten av Knut Wicksell i början

av 1900-talet. Se exempelvis Jonung [1992].
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Införandet av prisstabilitet som primärt mål för penningpolitiken ger upphov till
flera problem och frågeställningar. Frågor rörande vilket numeriskt värde som
skall anges som mål och under vilken tidshorisont målet skall uppnås (dvs
inflationen bringas tillbaka till önskad nivå) vid en eventuell störning måste
besvaras. Om hänsyn tas till reala variabler såsom produktion och sysselsättning
kan tidshorisonten för målet ökas. Ansvaret för penningpolitiken måste också
fördelas, vilket aktualiserar centralbanken och dess grad av oberoende.
Eventuellt kan centralbanken besluta om både mål och medel eller som är fallet
i Sverige, målet är stadgat i lag medan medlen beslutas av riksbanken.

Den kanske viktigaste frågan är dock hur centralbanken operationellt skall gå
till väga för att uppnå ett mål om prisstabilitet. Exempelvis kan centralbanken
välja att fokusera på något intermediärt mål, vilket leder till att det primära
målet om prisstabilitet uppnås. Men vilket intermediärt mål är då förknippat
med högst grad av måluppfyllelse? Ett sådant intermediärt mål kan vara att låta
penningmängden öka i en konstant takt, vilken då skulle vara förenlig med
önskad inflation. Denna strategi är teoretiskt starkt förknippad med
monetarismen och Milton Friedmans arbeten. Ett annat sådant mål kan vara en
inflationsprognos, efter vilken räntan sätts så att målet uppfylls efter önskad
tidsperiod.

Genom följande tre frågeställningar kan förhoppningsvis viss klarhet bringas
gällande ovanstående problematik.

Då Bundesbank och dess penningpolitik står i fokus i denna uppsats blir den
första frågeställningen av praktisk karaktär:

(1) Hur framgångsrik har Bundesbank varit med sin penningpolitik?

1.1 Problemdiskussion
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Den andra frågeställningen kan sägas vara av något mer teoretisk karaktär och
knyter an till Bundesbanks praktiserande av ökningen av penningmängden som
intermediär målvariabel:

(2) I vad mån har monetarismens läror satt sina spår i Bundesbanks
penningpolitik?

Oavsett vad som framkommer gällande ovanstående frågeställningar återstår en
annan mer framåtblickande aspekt, nämligen den om de lärdomar som studiet av
Bundesbank ger och vilka implikationer de har för ECB. Den tredje och sista
frågeställningen är således mer av en diskussionspunkt:

(3) Diskussion om ECB:s framtid med beaktande av de kunskaper studiet av
Bundesbank ger

Syftet med denna uppsats är således att utvärdera hur väl Bundesbank lyckats
med sin penningpolitik och huruvida monetarismens teoretiska grund satt sina
spår i Bundesbanks penningpolitik. Dessutom skall implikationerna med
Bundesbank som förebild för ECB diskuteras.

Tidsperioden avgränsas naturligt då Bundesbank 1975 började föra den
penningpolitik som skall studeras i denna uppsats, vilket skedde i kölvattnet av
Bretton Woods systemets upphörande i början av 1970-talet. Pålitliga data
finns fram till 1996 som bildar slutår i den empiriska undersökningen. Den
europeiska centralbanken har ett och ett halvt års erfarenhet när detta skrivs,
hur det praktiska arbetet fungerat kommer dock inte att studeras när
förutsättningarna för ECB diskuteras.

1.2 Syfte

1.3 Avgränsningar
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Uppsatsens empiriska avsnitt bygger på sekundärdata, vilken kan betraktas som
både kvantitativ och kvalitativ. Kvantitativ data i form av rena statistikuppgifter
har inhämtas från lämpliga statistiska källor. Det kvalitativa avsnittet utgörs av
en genomgång av vissa händelser som präglat Bundesbanks penningpolitik och
bygger på en litteraturgenomgång av artiklar som beskriver Bundesbanks
penningpolitik under aktuell tidsperiod. Litteraturen har framtagits genom
sökningar i databaser samt med hjälp av referenslistor i andra artiklar.

Efter detta inledande avsnitt kommer i avsnitt två en genomgång göras av teori
rörande penningpolitik med prisstabilitet som mål, vilken tjänstgör som
referensram i den fortsatta framställningen. I avsnitt tre studeras Bundesbanks
penningpolitik för att ge ett empiriskt underlag. Avsnittet avslutas med en
sammanfattande diskussion där uppsatsens två första frågeställningar behandlas.
Avsnitt fyra behandlar några grundbultar rörande ECB och dess penningpolitik,
vilket avslutas med att den tredje och sista frågeställningen diskuteras, medan
avsnitt fem konkluderar. Figur 1 visar en läsarguide för den fortsatta
framställningen.

1.4 Metod

1.5 Disposition
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Figur 1. Läsarguide inför fortsättningen.

Avsnitt 2

Referensram

-bygger upp en kunskapsbas rörande penningpolitik

Avsnitt 3

Empirisk studie av bundesbank

 -ger en bild av penningpolitiken i Tyskland 1975-1996

-första och andra frågeställningen diskuteras

Avsnitt 4

European System of Central Banks

 -kort presentation av penningpolitiken i EMU

-tredje frågeställningen diskuteras

Avsnitt 5

Avslutning

-konklusioner och förslag till vidare forskning
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2 Referensram

I detta avsnitt presenteras ett ramverk för den fortsatta undersökningen. Syftet
är att ge en kortfattad beskrivning av hur penningpolitik med prisstabilitet som
mål fungerar samt att närmare belysa vad tidigare forskning kommit fram till
gällande vissa spörsmål av vikt för den fortsatta studien. Ett allmänt accepterat
ramverk för att diskutera penningpolitisk design är att skilja mellan mål,
intermediära mål, indikatorer och instrument (se exempelvis Svensson [1992]).
Dessa aspekter kommer i olika omfattning att belysas nedan.

För att inte helt förvilla läsaren kan några viktiga terminologiska klargöranden
vara på sin plats. Penningpolitik för att uppnå prisstabilitet skall uppfattas som
ett ”helt paket”, där allt från inflationsmålet till centralbankens agerande
innefattas. Som ett något mindre komplicerat uttryck för detta kommer jag
ibland att använda inflationsmålspolitik. Detta uttryck skall inte förväxlas med
inflation targeting, vilket diskuteras nedan. Inflation targeting skall uppfattas
som en strategi för att bedriva vad jag ovan benämner inflationsmålspolitk.

I detta avsnitt ges en mer allmän genomgång av vissa spörsmål rörande
penningpolitiken. Inflationsmålet i sig samt centralbankens oberoende
diskuteras för att ge en orientering i ämnet.

2.1.1 Inflationsmålet

Att bedriva penningpolitik med mål att uppnå prisstabilitet förutsätter en
definition av vad som anses vara prisstabilitet. Det vanligaste förfarandet är att
ett inflationsmål väljs, ofta uttryckt som en ökning i ett relativt känt och
vittomfattande prisindex, som konsumentprisindex (KPI). Vilket av alternativa
inflationsmått som bör väljas är inte alldeles självklart. Eftersom det är den

2.1 Inflationsmålet och centralbankens oberoende
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allmänna prisnivån som skall mätas talar det dock för ett bredare mått såsom
KPI, vilket dessutom har fördelen av att vara relativt känt och publiceras med
korta, regelbundna intervall. Ett argument för att använda ett justerat index
istället för KPI är att det finns vissa rörelser i KPI som en centralbank inte bör
reagera på. Exempel är tillfälliga rörelser i KPI-komponenter, vilka kan ta ut
varandra på kort sikt samt effekter på inflationen av centralbankens eget
agerande. (Apel et al [1999]) Tillfälliga rörelser i KPI-komponenter kan vara
olika kortsiktiga prisförändringar på vissa varugrupper. Som exempel kan
nämnas bränslepriserna. Ett exempel på hur centralbankens eget agerande
påverkar inflationen kortsiktigt ges av räntesättningens påverkan på
boendekostnaderna. Om centralbanken höjer räntan för att minska
inflationstrycket leder det kortsiktigt till höjda boendekostnader och därmed
högre inflation.

Av flera skäl sätts inflationsmålet ofta någon eller några procent över noll. En
anledning är att det finns indikationer på att KPI förefaller visa något högre
inflationstal än de verkliga. Ett annat argument för att sätta inflationsmålet
högre än noll är att lönerna tenderar vara trögrörliga nedåt, reallönesänkningar
kan då enbart ske genom inflation. Dessutom kan målet anges som ett intervall
eller som ett specifikt numeriskt värde. Ett intervall kan ha fördelen att det
förenklar måluppfyllelse och därmed möjliggör ökad trovärdighet för
centralbanken. Ett specifikt numeriskt värde kan således medföra en nackdel
vad det gäller trovärdighet då det medför ökad risk att målet missas. Dock kan
ett specifikt numeriskt värde också medföra ökad trovärdighet då det signalerar
ett ambitiöst åtagande från centralbanken. Vad som är optimalt i detta avseende
är inte helt lätt att avgöra. ( Bernanke et al [1999] )

Då det har implikationer för den ekonomiska politiken är det viktigt att
poängtera skillnaden mellan ett strikt inflationsmål och ett flexibelt. Ett strikt
inflationsmål innebär att centralbankernas personal enbart består av vad en
engelsk centralbanksekonom en gång kallade ”inflation nutters”, vilket innebär
att en centralbank enbart bryr sig om inflationen och inget annat i ekonomin
(Svensson [1998a]). Ett flexibelt inflationsmål implicerar å andra sidan att
centralbanken även beaktar andra faktorer, exempelvis stabilitet i räntor,
produktion och sysselsättning när den fattar penningpolitiska beslut (Svensson
[1998b]). Följden blir att tidshorisonten för att uppnå inflationsmålet vanligen



8

blir något längre då hänsyn tas till andra faktorer. Apel et al [1999] visar i ett
exempel hur centralbanken kan välja en tidshorisont på tre perioder, istället för
fullt möjliga två, för att bringa inflationen tillbaka till önskad nivå om det kan
ge stora vinningar i exempelvis produktion och sysselsättning. Detta illustreras i
figur 2 nedan.

Figur 2. Strikt vs flexibelt inflationsmål.

Källa: Egen bearbetning av Apel et al [1999]

En störning som inträffar under år ett och höjer inflationen till fyra procent år
två kan ”lotsas” tillbaka till målet på två år som visas av den heldragna linjen.
Om viss hänsyn tas till andra variabler i ekonomin kan, som visas av den
streckade linjen, en längre tidsperiod tillåtas (3 år i figuren).

Vanligen bedrivs inflationsmålspolitik i praktiken med någon grad av
flexibilitet (Svensson [1998b]). Att exempelvis Sveriges riksbank resonerar i
dessa banor är tydligt (se bland annat Hessius [2000], Heikensten [1999] samt
inflationsrapporten från september 1997, Sveriges riksbank [1997]).

Hur stor vikt som läggs på andra faktorer än just inflationen varierar självklart
från fall till fall men det är viktigt att komma ihåg att beroende på hur stor vikt
centralbanken lägger på andra faktorer påverkar det penningpolitiska beslut och
dessutom hur inflationsmålet uppfylls. En utvärdering av en
inflationsmålsregim kan bli ”för hård” om inte hänsyn tas till hur hela
målfunktionen ser ut.
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Sverige kan kort exemplifiera hur en inflationsmålsregim kan vara uppbyggd.
Inflationsmålet är satt till två procents ökning av KPI med ett toleransintervall
på plus/minus en procent. Dessutom kan, som nämnts ovan, inflationsmålet
betraktas som flexibelt. När inflationsmålet är fastslaget återstår dock frågan om
vilken roll centralbanken skall ha samt vilken strategi centralbanken skall välja
för att uppnå målet.

2.1.2 Centralbankens oberoende

Vanligen delegeras uppgiften att uppnå ett inflationsmål till en mer eller mindre
oberoende centralbank. Argumentationen för att en oberoende centralbank skall
vara ansvarig för penningpolitiken kan härledas till sambandet mellan
arbetslöshet och inflation, vanligen sammanfattat i den berömda Phillipskurvan
(se figur 3). På kort sikt är det troligt att det finns visst utrymme för ekonomisk-
politiska beslutsfattare att stimulera ekonomin till priset av högre inflation
medan sambandet enligt de flesta bedömare inte existerar på lång sikt. (Se
exempelvis Apel & Heikensten [1996])

Figur 3. Phillipskurvan.

Inflation

Arbetslöshet

Lång siktKort sikt

A

B

Eftersom det på kort sikt finns ett samband mellan aktivitetsnivån i ekonomin
och inflationen har ekonomisk-politiska beslutsfattare möjlighet att temporärt
stimulera ekonomin och sänka arbetslösheten genom att skapa oväntat hög
inflation. Detta motsvaras av en förflyttning från A till B i figur 3. Ett sådant
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agerande kommer dock att uppfattas av hushåll och företagare, vilka anpassar
sina inflationsförväntningar och grundar pris- och löneanspråk på en högre
inflation än det deklarerade inflationsmålet. Trovärdighetsproblem som uppstår
när ekonomisk-politiska beslutsfattare inte kan övertyga allmänheten om
penningpolitikens långsiktiga inriktning brukar kallas tidsinkonsistensproblem.
Kan statsmakterna på ett trovärdigt sätt övertyga allmänheten om att
penningpolitiken inte kommer att användas för att kortsiktigt stimulera
ekonomin skulle problemet med tidsinkonsistens vara löst. En hel del tyder på
att en centralbank med rimlig grad av oberoende, tilldelad en tydlig
huvuduppgift att värna om prisstabilitet, innebär att högre trovärdighet erhålls
och därmed ökade möjligheter att uppnå ett inflationsmål. För en regering som
måste fatta beslut under tryck från viktiga väljargrupper är det mindre uppenbart
att allmänheten kan övertygas att regeringen inte tänker försöka stimulera
ekonomin kortsiktigt och därmed bidra till att inflationen skjuter fart. (Apel &
Viotti [1998])

Ovanstående argumentation för en oberoende centralbank kan sägas vara av mer
teoretisk karaktär. Det bör dessutom nämnas att det finns empiriska studier som
talar för att en mer oberoende centralbank är förknippad med lägre inflation. En
vanlig ansats är att analysera sambandet mellan inflation och något index som
avspeglar centralbankens grad av oberoende. Exempelvis visar Alesina &
Summers [1993] att den genomsnittliga inflationen är lägre i länder där
centralbanken har högre grad av oberoende.

Val av inflationsmål, vilken vikt som skall läggas på detta kontra andra faktorer
i ekonomin samt grad av centralbankens oberoende är alla viktiga aspekter då
penningpolitik med inflationsmål skall belysas. De bildar en ram inom vilken en
centralbank med ett inflationsmål har att arbeta. Rimligtvis är det dock
centralbankens modeller och agerande som i störst utsträckning påverkar hur ett
inflationsmål uppfylls. En centralbank måste välja penningpolitisk strategi för
att nå det uppsatta inflationsmålet. Nedan skall två sådana strategier belysas.

2.2 Centralbankens strategi
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Till att börja med presenteras monetary targeting 2 och monetaristernas syn på
penningpolitiken, vilket också är uppsatsens huvudstrategi. Dessutom kommer
så kallad inflation targeting ges visst utrymme då denna strategi är bra att känna
till då ECB skall diskuteras. 3

Det bör för tydlighetens skull återigen poängteras vad som sades i början av
detta avsnitt att penningpolitik skall uppfattas som ett ”helt paket”. Monetary
targeting samt inflation targeting kan inte diskuteras helt avskilt från
inflationsmål och centralbankens oberoende. Dessa områden interagerar och
utgör tillsammans ett helt inflationsmålskoncept. Distinktionen här tjänar främst
till att förenkla den teoretiska framställningen.

2.2.1 Monetary targeting

Monetary targeting innebär att det primära operationella målet för en
centralbank består av att penningmängden skall ökas i en viss stabil takt.
Ökningen av penningmängden blir då ett intermediärt mål som leder till att det
primära målet (prisstabilitet) uppnås. Följaktligen måste höga krav ställas på det
intermediära målet. Detta måste ha hög korrelation med det slutgiltiga målet för
att fylla önskad funktion. Monetary targeting är således en optimal strategi om
en ökning av penningmängden som ensam variabel kan prognostisera framtida
inflation (Svensson [1998a]).

Vidare måste det bestämmas vilket mått på penningmängden som skall
användas, olika mått implicerar olika ”bredd” i definitionen av
penningmängden och därmed olika svårighetsgrad att uppnå detta intermediära
mål. Kortfattat kan detta sammanfattas med att centralbanken kontrollerar den
monetära basen, bestående av sedlar och mynt samt bankernas reserver. Via
penningmultiplikatorn påverkar den monetära basen inlåningen i bankerna och
därmed penningmängden om denna definieras som den monetära basen samt

                                                
2 Då det är lite svårt att hitta bra översättningar på dessa uttryck kommer de engelska att

användas.
3 Det skall dock nämnas att andra strategier existerar. Exempel är mål för växelkursen samt

bruttonationalprodukten. Se exempelvis Mishkin [1999] för en bra genomgång.
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inlåning i bankerna. Beroende på vilken typ av inlåning som avses erhålls olika
mått på penningmängden där ett ”bredare” mått innefattar en större del av den
totala inlåningen i bankerna, vilket därmed också blir svårare att direkt
kontrollera för centralbanken. (Mankiw [1997], kapitel 18)

Av fundamental betydelse vid praktiserandet av monetary targeting är
sambandet mellan penningmängden och prisnivån, vilket monetaristerna
menade var starkt. Detta samband brukar sammanfattas i kvantitetsteorin som
kan förklaras med hjälp av den så kallade bytesekvationen.

Bytesekvationen: MV = PY M = penningutbud
V = omloppshastighet
P = prisnivå
Y = real nationalprodukt

Genom att studera bytesekvationen kan det konstateras att de antaganden som
görs gällande de ingående variablerna är av stor betydelse. Antas full
sysselsättning råda kan Y på kort sikt vara konstant. Dessutom kan V antas vara
konstant på grund av existerande vanor för att sköta betalningar. Skulle dessa
antaganden vara för handen ges de facto ett samband mellan penningmängd och
prisnivå, det vill säga mellan ökningstakten av penningmängden och
inflationen. Ledig kapacitet samt ändrade betalningsrutiner kan dock innebära
att en ökning i M påverkar både P och Y och dessutom med olika magnitud.
Enligt monetaristerna vållade omloppshastigheten inga större problem då denna
enligt Friedman var, om inte konstant, så åtminstone förutsebar. En beskrivning
och fördjupning av detta resonemang  finns i exempelvis Ritter & Silber
([1989], kapitel 19).

En algebraisk omskrivning av bytesekvationen kan göras i form av:

M = kPY där k = 1/V.

Denna kan tolkas som efterfrågan på betalningsmedel. Andelen av nominell
BNP som allmänheten vill hålla i form av pengar, k, beror på olika orsaker, där
transaktionsmotivet brukar framhållas som det viktigaste. (Ritter & Silber
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[1989], kapitel 19) Detta har viktiga implikationer gällande vilket mått av
penningmängden som skall tjänstgöra som intermediär målvariabel.
Traditionellt har transaktionsmotivet påtalats som argument för att ett relativt
snävt mått av penningmängden, exempelvis den monetära basen, bör tjänstgöra
som målvariabel. Ett argument för en bredare definition är att flertalet
bankkonton också innehåller en likviditetsfunktion. Ett bredare mått är
dessutom mindre känsligt för räntestörningar och kan därmed vara något
stabilare som målvariabel. (Baltensperger [1999]) Det bör dock poängteras att
målvariabeln måste vara tillräckligt räntekänslig för att centralbanken
överhuvudtaget skall kunna kontrollera den via olika instrument. Således kan ett
bredare mått vara bättre än den monetära basen förutsatt att det bredare måttet är
så pass räntekänsligt att det kan kontrolleras av centralbanken.

Monetary targeting kan, som nämnts ovan, sägas ha sitt ursprung i
monetarismen med Milton Friedman i spetsen.4 Monetaristerna hävdar att
fluktuationer i penningutbudet är den största anledningen till fluktuationer i
ekonomin över lag. En långsam konstant ökning av penningmängden leder till
stabilitet i ekonomin och därmed stabila priser. (Mankiw [1997], kapitel 13) En
sådan strategi är vad som i dessa sammanhang brukar kallas för regelbaserad5.
Det innebär att centralbankens agerande kännetecknas av förhållandevis hög
grad av automatik, vilket kräver mindre av makroekonomiska analyser och
värderingar. En total motsats är vad som brukar kallas diskretionär strategi,
vilket innebär att en hög grad av flexibilitet råder vad det gäller mål och medel
för penningpolitiken.

Ett argument för en regelbaserad penningpolitik är att den sägs öka
trovärdigheten och disciplinen inom centralbanken. Ett annat argument kan
spåras till Friedman. Trots att Friedman konstaterande att Phillipskurvan på
lång sikt i stort sett är vertikal menade han att penningpolitiken visst påverkade
ekonomin på kort sikt, dock med varierande eftersläpning. Dessa så kallade lag-
effekter innebär att försök att stabilisera ekonomin tenderar få en
                                                
4 Vid en översiktlig genomgång är det tillräckligt med en läroboksgenomgång av

monetarismens grunddrag. En del av Friedmans grundläggande arbeten kan den intresserade

studera i Friedman [1948], [1954] samt [1963].
5 Frågan om enkla regler eller diskretionär penningpolitik har debatterats länge. Se exempelvis

Mankiw ([1997], kapitel 13) för en diskussion.
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destabiliserande verkan varför penningpolitiken är ett verktyg som inte kan
användas med någon större precision enligt Friedman. (Ritter & Silber [1989],
kapitel 25)

2.2.2 Inflation targeting

Bernanke et al [1999] definierar inflation targeting som ett ramverk för
penningpolitiken, karaktäriserat av ett explicit kvantitativt mål för inflationen
över en viss tidsperiod. Vidare poängteras vikten av öppenhet och
kommunikation från den myndighet som är ansvarig för penningpolitiken,
framförallt för att öka trovärdigheten och därmed underlätta måluppfyllelse.
Den operationella processen med inflationsprognoser som styrande variabel är
central vid inflation targeting. Exempelvis ser Svensson [1998b]
inflationsprognosen som en intermediär målvariabel, vilket innebär att han
kallar strategin för inflation forecast targeting. Denna benämning kan anses mer
korrekt då det egentligen är framtida prognostiserad inflation centralbanken
försöker styra. Då penningpolitiken påverkar ekonomin med viss eftersläpning
måste centralbanken hela tiden ligga ett steg före. Visar en prognos idag på ökat
inflationstryck om exempelvis två år innebär det att centralbanken också måste
agera med ränteinstrumentet idag om det tar två år innan centralbankens
agerande får fullt utslag på ekonomin.

Inflation targeting innebär således att centralbanken ges en mer aktiv roll under
det operationella arbetet. Modeller och bedömningar av centralbankens personal
ligger bakom inflationsprognoserna som ligger till grund för de
penningpolitiska besluten. Centralbanken använder med andra ord en hel del
indikatorer för att prognostisera inflationen. Exempelvis är vid praktiserandet
av inflation targeting ökningen av penningmängden en sådan indikator, medan
den under monetary targeting är en intermediär målvariabel. Inflation targeting
kan sägas innebära att centralbanken ”tittar på allting” men med ett fastslaget
mål (Bernanke et al [1999]). Inflationsmålet innebär att centralbanken är relativt
låst vad det gäller den ram inom vilken den har att arbeta. Däremot finns det i
regel stort utrymme för flexibilitet inom denna ram. Exempel är utveckling av
nya modeller för ekonomin samt ändrade vikter av olika variabler för att mer
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adekvat prognostisera inflationen. Sådana förbättringar av
inflationsprognoserna och den därmed ökade möjligheten till måluppfyllelse
kan implementeras av centralbanken utan att komma i konflikt med det
ursprungliga och uttalade målet om prisstabilitet. Vad det gäller regelbaserad
och diskretionär penningpolitik menar Bernanke et al [1999] att inflation
targeting har egenskapen att fånga bådas fördelar.

Inflation targeting ställer höga krav på centralbanken vad det gäller ekonomisk
kompetens och bedömningsförmåga. Att prognostisera och styra inflationen är
behäftat med problem. Prognoser är alltid förknippade med viss osäkerhet.
Även under antagandet att prognoserna är korrekta återstår problemet att styra
inflationen. Kunskapen om hur penningpolitiken påverkar ekonomin, den så
kallade transmissionsmekanismen, är inte fullständig. Kortfattat kan
transmissionsmekanismens sammanfattas med att en ränteförändring av
centralbanken via olika kanaler (ränta, växelkurs och kredit) påverkar den
aggregerade efterfrågan och slutligen också priserna. (Se exempelvis Hörngren
[1995] och Bank of England [1999] för bra genomgångar.) Svårigheten med
transmissionsmekanismen beror dels på de ovan nämnda lag-effekterna, dels på
att det inte finns fullständig kunskap om hur de olika kanalerna faktiskt
påverkar ekonomin.

Transparens och trovärdighet ges stort utrymme i litteraturen rörande inflation
targeting (Se exempelvis Bernanke et al [1999] och Svensson [1998a]).
Trovärdighetsproblemet kan egentligen kopplas till den diskussion som förs
gällande en oberoende centralbank ovan och diskuteras inte ytterligare här. Hög
grad av transparens innebär att centralbanken förklarar och motiverar
penningpolitiska beslut, vilket underlättar allmänhetens möjligheter att förstå
centralbankens agerande och därmed förenklas en bedömning av den förda
politiken (Bernanke et al [1999]). Transparens och trovärdighet torde bidra till
att öka centralbankens förtroende i allmänhetens ögon, vilket kan påverka
inflationsförväntningarna. Det bör konstateras att transparens och trovärdighet
inte enbart är av betydelse vid inflation targeting utan gäller även monetary
targeting. Eventuellt är de dock något viktigare vid inflation targeting då en
högre grad av diskretion präglar penningpolitiken.
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3 Empirisk studie av Bundesbank

I detta avsnitt skall en genomgång av Bundesbanks penningpolitik göras. Det är
naturligtvis omöjligt att göra en fullständig redogörelse av hur ett land praktiskt
bedrivit penningpolitik under flera decennier. Centralbankerna publicerar varje
år mängder av rapporter, tal och seminarieutskrifter. Att försöka sammanställa
merparten av denna information är inte görligt och skulle ta för mycket tid i
anspråk, tonvikten måste därför läggas på sammanfattande artiklar.
Inledningsvis görs en övergripande presentation av penningpolitiken, följd av
en mer detaljerad genomgång av vissa händelser och aktuella spörsmål.
Förhoppningen är att läsaren efter detta avsnitt skall ha en relativt klar
uppfattning om hur penningpolitiken fungerat i Tyskland6 under aktuell period.

Redan 1957 stadgades i Bundesbank Act att ”safeguarding the currency” skall
vara det övergripande målet för penningpolitiken, vilket Bundesbank föredragit
att tolka som ”safeguarding price stability” (Stern [1999] och Issing [1997]).
Det är med andra ord prisstabilitet som varit Bundesbanks primära mål under
lång tid. Dessutom är det stadgat att Bundesbank inte skall ta emot instruktioner
från regeringen. Regeringsrepresentanter har rätt att närvara då direktionen
sammanträder men utan rösträtt. (För den intresserade finns en djupare
genomgång gällande Bundesbank Act samt övriga konstitutionella spörsmål i
Stern [1999].)

Bundesbank har under de senaste decennierna officiellt deklarerat att de är
monetary targeters7. Resolutionen om monetary targeting baserades på
kvantitetsteorin, vilken hela tiden legat till grund för hur de penningpolitiska
målen har formulerats. I praktiken har det inneburit att man med målet om

                                                
6 Om inget annat anges syftar benämningen Tyskland till det forna Västtyskland innan

återföreningen 1990 och till det enade Tyskland därefter. Tyskland i den bemärkelsen

sammanfaller då med den tidsperiod Bundesbank varit ansvarig för penningpolitiken.
7 Se exempelvis Bundesbank monthly report från januari 1995 s.23 (Bundesbank [1995]) samt

Kole & Meade [1995].

3.1 Penningpolitiken i stora drag
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prisstabilitet som grund mot slutet av varje år satt målet för ökningen av
penningmängden för nästa år. Genom att estimera tillväxten i långsiktig
produktionspotential för det kommande året, addera vad som till en början
benämndes oundviklig inflation och subtrahera estimerad trendmässig
förändring i omloppshastigheten kom Bundesbank fram till målet för ökningen
av penningmängden. Oundviklig inflation åsyftade helt enkelt priserna enligt
KPI. (Issing [1997])

Genom att använda bytesekvationens termer från avsnitt två kan en kort
sammanfattning av hur målet för ökningen av penningmängden fastslogs av
Bundesbank göras på ett ganska överskådligt sätt. Då procentuell skillnad i
produktionspotential (Y) och omloppshastighet (V) estimerades samt ett önskat
riktvärde på inflationen (P) fastställdes återfanns egentligen procentuell ökning
av penningmängden (M) som restpost i ekvationen MV=PY.

Efter införandet av mål för penningmängdens ökningstakt 1974 sattes
oundviklig inflation på olika nivå från år till år fram till 1986. Sedan 1986 har
målet varit två procent. (von Hagen [1999]) Efter 1986 har en inflationstakt på 2
procent per år ansetts vara förenlig med prisstabilitet.

Innan en djupare presentation av Tysklands penningpolitik görs bör vi bilda oss
en uppfattning om hur väl Bundesbank lyckats med att uppnå prisstabilitet.
Några översiktliga jämförande siffror visas i tabell 1. I figur 4 visas årlig
utveckling av inflationen i Tyskland.
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   Tabell 1. Genomsnittlig inflation i Tyskland samt några olika
                   jämförelseländer 1949 – 1996.

Period Tyskland Schweiz USA Frankrike Storbr.

1949-96 2.8 3.1 4.1 5.9 6.6

1949-59 1.1 1.1 2.1 6.2 4.3

1960-72 2.9 3.7 2.8 4.4 4.5

1973-79 4.9 4.7 8.2 10.2 14.7

1980-96 2.8 3.2 4.7 5.2 6.1

   Källa: Neumann [1999]

I en internationell jämförelse står sig Tyskland mycket bra vad det gäller att
hålla inflationen under kontroll. Intressant att notera i sammanhanget är att
Schweiz under en lång tid praktiserat monetary targeting ungefär på samma sätt
som Tyskland. Övriga länder i tabell 1 har bedrivit lite olika typer av
penningpolitik som inte presenteras närmare här.

Figur 4. Årlig inflation Tyskland 1975-1996.
Figur

Källa: IFS [1999]
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Som visas i figur 4 har, sedan Tysklands anammade av monetary targeting
1975, inflationen inte alltid varit nere på de 2 procent som oftast varit målet.
Det kan för övrigt konstateras att vissa störningar är svåra att överhuvudtaget
neutralisera med hjälp av penningpolitik. Exempelvis sätter olje- och
energiprisernas utveckling tydliga spår i prisutvecklingen.

Vad det gäller den intermediära målvariabeln annonserade Bundesbank mål för
ökningen av central bank money (CBM) mellan 1975 och 1987. CBM innefattar
sedlar och mynt samt lagstadgade reserver av sight, savings och time deposits8

(Baltensperger [1999]). Denna definition är att betrakta som snäv och är
egentligen ett mått på monetär bas som diskuterades i avsnitt två. Från 1988 var
M3 det officiella målet. M3 innefattar precis samma komponenter som CBM
men med skillnaden att sight, savings och time deposits inräknas i sin helhet.
Denna definition är således bredare och innehåller en mindre del av sedlar och
mynt. 1997 utgjorde andelen sedlar och mynt 52 procent av CBM medan
andelen av sedlar om mynt i M3 var 10 procent. (Baltensperger [1999]) I tabell
2 redovisas de annonserade målen för ökning av penningmängden samt utfall
tillsammans med årliga siffror över den tyska inflationen.

                                                
8 Då det är problematiskt att finna exakt jämförbara motsvarigheter till dessa begrepp används för att undvika

missförstånd de engelska beteckningarna.
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Tabell 2. Mål och utfall för procentuell ökning av penningmängden samt faktisk
                inflation i Tyskland 1975-1996.

År Mål för ökning av

penningmängd %

Faktisk ökning av

penningmängd %

Mål uppfyllt Inflation %

1975 8 10 Nej 5,9

1976 8 9 Nej 4,3

1977 8 9 Nej 3,7

1978 8 11 Nej 2,7

1979 6-9 6 Ja 4,1

1980 5-8 5 Ja 5,4

1981 4-7 4 Ja 6,3

1982 4-7 6 Ja 5,3

1983 4-7 7 Ja 3,3

1984 4-6 5 Ja 2,4

1985 3-5 5 Ja 2,2

1986 3.5-5.5 8 Nej -0,1

1987 3-6 8 Nej 0,2

1988 3-6 7 Nej 1,3

1989 Ungefär 5 5 Ja 2,8

1990 4-6 6 Ja 2,7

1991 4-6 5 Ja 1,6

1992 3.5-5.5 9 Nej 5,1

1993 4.5-6-5 7 Nej 4,5

1994 4-6 6 Ja 2,7

1995 4-6 2 Nej 1,8

1996 4-7 8 Nej 1,5

Källa: Egen bearbetning av IFS [1999], Issing [1997] och Baltensperger [1999]

Det kan således konstateras att målet för ökningen av penningmängden i
genomsnitt har missats hälften av åren. Vidare konstateras att det är svårt att
urskilja något mönster vad det gäller ökningen av penningmängden och
inflationen. En kraftig ökning av penningmängden har inte alltid inneburit hög
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inflation. Likaså har en modest ökning av penningmängden inte alltid inneburit
låg inflation.

Som förhoppningsvis framgått av avsnitt två blir en utvärdering av
penningpolitiken inte fullständig enbart med hjälp av siffror. Det är min
övertygelse att det måste grävas lite djupare för att erhålla en något sånär bra
bild av hur penningpolitik bedrivits. Motiveringar till beslut och under vilka
betingelser de fattats visas inte av ren sifferexercis. Det är naturligtvis ingen
enkel uppgift att kortfattat försöka sammanfatta över tjugo års penningpolitik i
ett land och några anspråk på fullständighet kan därför inte göras.

3.2.1 Införandet av monetary targeting (1975 – 1978)

En intressant kontrovers inträffade redan 1956 och får inleda denna genomgång.
Medveten om att den egentligen ligger utanför den studerade perioden
kvalificerar den ändå för redovisning då en viss historiebundenhet inte är
oviktig i dessa sammanhang. Ekonomin i Tyskland hade gått på högvarv sedan
mitten av 1954, vilket föranledde den tyska centralbanken att höja räntan under
1955. Fortsatta räntehöjningar planerades för 1956 då den tyska kanslern,
Adenauer, hade invändningar mot den restriktiva penningpolitiken. Adenauer
försökte aktivt påverka centralbanken att inte höja räntan, men misslyckades då
en enhällig centralbanksdirektion höjde räntan. Den tyska kanslern kritiserade
öppet centralbanken och dess oberoende i hårda ordalag. Då centralbanken fick
fullt stöd från presshåll samt allmänhet innebar detta ett hårt slag för Adenauer
samtidigt som centralbanken för första gången visat musklerna och vunnit en
”seger” vad det gällde allmänhetens förtroende. (Neumann [1999])

Vi kan inte gå in på djupet vad det gäller turerna kring införandet av monetary
targeting i Tyskland utan får nöja oss med några korta anmärkningar. För det
första kan det konstateras att det fanns en tydlig medvetenhet om allmänhetens
förväntningar då monetary targeting skulle introduceras. Ett av argumenten för
monetary targeting var just en tydlig målformulering för att visa att

3.2 Kronologisk genomgång
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prisstabilitetsmålet skulle tas på allvar och därmed underlätta för fack och
arbetsgivare i löneförhandlingarna (von Hagen [1999a]). För det andra är det
intressant att det inte rådde full konsensus inom Bundesbank om hur
penningpolitiken skulle bedrivas då monetary targeting var i sin linda.
Egentligen fanns det tre olika grupperingar inom Bundesbank angående hur
man skulle reagera på den rådande lågkonjunkturen och den höga inflationen.
En mer detaljerad genomgång finns i von Hagen [1999a] och [1999b], här
konstateras enbart det faktum att målet för ökningen av penningmängden till
slut sattes enhälligt, men egentligen var det en kompromiss mellan dessa tre
grupperingar.

Trots att kompromissen innebar att penningpolitiken lättades något mot
bakgrund av det svaga konjunkturläget bibehölls i allmänhetens ögon
förtroendet för Bundesbank att värna om prisstabilitet i och med att ett mål för
ökningen av penningmängden faktiskt annonserades. Att annonsera ett mål för
penningmängden var således ett sätt att signalera till allmänheten att ökningen i
penningmängden inte skulle hamna utom kontroll samtidigt som
penningpolitiken lättades en aning. (von Hagen [1999b])

I december 1974 annonserades för första gången ett mål för årliga ökningen av
penningmängden gällande 1975. Som kan utläsas ur tabell 2 uppfylldes inte
målet de fyra första åren. Målmissarna ökade debatten inom Bundesbank om
framtiden för monetary targeting. På våren 1978 intensifierades debatten och
dåvarande presidenten i Bundesbank, Emminger, har senare sagt att monetary
targeting var mycket nära att överges vid denna tidpunkt. Bundesbank fruktade
dock att ett övergivande av monetary targeting skulle undergräva bankens
trovärdighet och man föredrog att offentligt redogöra för varför målet missats.
(von Hagen [1999a])

3.2.2 Modifiering och ökad måluppfyllelse (1979 – 1985)

Delvis på grund av turbulensen tidigare år genomfördes vissa förändringar inför
1979, bland annat infördes ett intervall istället för ett punktmål som
målvariabel. Denna förändring innebar att Bundesbank erhöll lite mer utrymme
för diskretion rörande hur olika svängningar i ekonomin skulle bemötas. En
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restriktiv penningpolitik mellan 1979 och 1981 innebar att målen för ökningen
av penningmängden uppfylldes. Oljeprischocken 1979, vilken ökade
inflationstrycket samt en försvagad D-mark var huvudorsakerna till
Bundesbanks kontraktiva politik. Det bör poängteras att samarbetet inom
European Monetary System (EMS) kom igång under 1979, vilket innebar vissa
restriktioner för Bundesbank gällande penningpolitiken. Att den tyska
regeringen förde en expansiv finanspolitik under denna period underlättade inte
Bundesbanks arbete. Genom att föra en återhållsam penningpolitik visade dock
Bundesbank prov på visst oberoende från regeringen och reduceringen av målet
inför 1979 var en signal att det primära målet för penningpolitiken var
prisstabilitet. (Baltensperger [1999])

Perioden mellan 1982 och 1985 kan i backspegeln sammanfattas som lyckosam.
Tidigare restriktiv penningpolitik bar frukt och inflationen hölls på acceptabel
nivå samtidigt som målet för penningmängden uppfylldes dessa år. Det stabila
läget vad det gällde Bundesbanks primära åtaganden tillät till och med viss
expansiv politik för att gynna den något svaga ekonomin 1982 och 1983.
Tidigare års lyckosamma utfall innebar att förtroendet för Bundesbank hade
ökat och inflationsförväntningarna minskat. Större fokus på sysselsättning och
tillväxt i detta skede ansågs inte särskilt kontroversiellt. (Baltensperger [1999])

3.2.3 Ändrad målvariabel och återförening (1986 – 1991)

1986 överstegs målet för penningmängden med flera procent. Trots den kraftiga
missen höjdes inte de officiella räntorna detta år. En apprecierande D-mark
försvagade exporten samtidigt som sjunkande oljepriser pressade priserna nedåt.
Med svag export och priserna under kontroll kunde en större ökning av
penningmängden accepteras. Att höja räntan under dessa omständigheter
riskerade att stärka D-marken ytterligare och därmed förstärka
konjunkturnedgången och pressen nedåt på priserna. 1987 missades målet igen
med relativt bred marginal, mycket på grund av osedvanligt stor ökning av
sedlar och mynt, föranledd av en ökad efterfrågan på pengar på grund av låga
räntor samt en ökad efterfrågan på D-mark utomlands. Det något oregelbundna
beteendet hos CBM föranledde Bundesbank att ändra målvariabeln till M3 inför
1988. (Kole & Meade [1995])
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Målet missades även 1988 och denna gång ansåg Bundesbank att det var dags
att reagera då inflationsimpulserna blev för starka. 1989 höjdes räntorna
ordentligt samtidig deklarerades att inflationen skulle förhindras. (Baltensperger
[1999])

Återföreningen 1990 innebar naturligtvis en stor penningpolitisk utmaning. D-
marken blev ensam legal valuta i hela återförenade Tyskland och ansvaret för
penningpolitiken hamnade hos Bundesbank. Rent tekniskt uppstod inte några
större problem vid införandet av D-mark i östra Tyskland och vid
inkorporeringen av banker från östra Tyskland under Bundesbank. Det stora
problemet var istället ökningen av Bundesbanks valutaområde.
Efterfrågemönster på pengar i öst var helt enkelt inte kända. Dessutom förelåg
svårigheter att prognostisera ekonomiska variabler över huvudtaget. Trots stor
osäkerhet fortsatte Bundesbank på tidigare inslagen väg med monetary
targeting. Återigen hördes argumentet att, om än enbart tillfälligt, överge målet
för penningmängden skulle kunna tolkas som att prisstabilitetsmålet också
övergivits. (Baltensperger [1999]) I princip nåddes de uppsatta målen både för
ökningen av penningmängden och inflationen 1990 och 1991.

3.2.4 Viss turbulens med penningmängdsmålet (1992 – 1996)

Istället inträffade störningar 1992 som fick till följd att målet klart överskreds.
En starkt bidragande orsak var kursutvecklingen i ERM, vilken föranledde
Bundesbank att kraftigt intervenera på valutamarknaden. Dessa operationer
”steriliserades” sedan gradvis genom återköpsoperationer. Bundesbank ansåg
det omöjligt att dra tillbaka så mycket likvida medel från marknaden på en gång
utan att riskera kraftiga räntehöjningar och därmed riskera att försvaga en redan
svag ekonomi9. Ytterligare en orsak till att målet missades detta år kan spåras
till det faktum att de långa räntorna under 1992 faktiskt understeg de korta.
Detta ledde till ökad placering i korta papper, vilka ingår i M3, på bekostnad av
långa papper som inte ingår i M3 (det vill säga ej ingår i sight, savings och time
deposits). Ungefär samma orsaker står som huvudförklaring till missen av målet

                                                
9 Under september 1992 uppgick interventionerna till ungefär 92 miljarder D-mark, de största

någonsin.
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1993. (Kole & Meade [1995])  Kraftiga inflationsimpulser 1992 ledde dock inte
till en åtstramning utan snarare en oförändrad penningpolitik under detta och
följande år. Detta skall ses mot bakgrund av svag ekonomisk aktivitet i
Tyskland under 1992 och 1993, vilket medförde att Bundesbank tillät en längre
period än brukligt för anpassning av målet för penningmängden och inflationen.
(Baltensperger [1999])

1995 underskreds målet med relativt bred marginal. Bundesbank hade börjat
strama åt penningmängden redan i slutet av 1994 och var oroad över
penningmängdens utveckling i början av 1995 varför åtstramningen fortsatte.
Oron var inte helt berättigad och målet underskreds, mycket på grund av
substitution från bankkonton till nya penningmarknadsfonder, vilket ledde till
minskad efterfrågan på pengar. På grund av den osäkerhet om de kortsiktiga
trenderna i penningmängden som erfarits breddades intervallet inför 1996 från
4-6 procent till 4-7 procent, samtidigt signalerade detta en något högre tolerans
för ökningen av penningmängden. Då räntorna sänktes kraftigt under 1995 och
1996 bidrog detta till att målet överskreds 1996. (Baltensperger [1999])

En aspekt som det finns anledning att ge ett eget avsnitt är den att efterfrågan på
pengar enligt flera bedömare har varit relativt stabil under perioden med
monetary targeting. Kole & Meade [1995] kommer fram till denna slutsats och
finner dessutom i samma undersökning inte någon större förändring efter
Tysklands återförening. Samma författare visar att tidigare undersökningar till
stor del kommit fram till samma slutsats. Trots vissa avvikande åsikter råder det
relativt stor konsensus om att penningefterfrågan varit förhållandevis stabil i
Tyskland jämfört med andra länder. Teoretiskt innebär det att k i omskrivningen
av bytesekvationen M = kPY, eller egentligen omloppshastigheten, V, i den
ursprungliga bytesekvationen har varit relativt stabil.

Detta fenomen brukar förklaras med att den finansiella strukturen i Tyskland
varit jämförelsevis stabil under de senaste decennierna. Finansiell reglering
försvann tidigt samtidigt som det finns en lång tradition med liberal bank- och
finansmarknadspolitik. (Kole & Meade [1995]) Då finansiell förändring är en

3.3 Stabilitet i tyska penningefterfrågan
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förklaring till skift i penningefterfrågan är troligtvis en anledning till den stabila
efterfrågan i Tyskland det faktum att finansmarknaderna var tidigt utvecklade
och avreglerade. Lite slarvigt skulle det kunna sägas att Tysklands
finansmarknader var ”färdigutvecklade” redan i början på 1970-talet varför
innovationer och därmed instabilitet på dessa marknader varit få sedan dess.
Ytterligare en anledning till att efterfrågan på pengar varit stabil menar Issing
[1997] är att Bundesbank lyckats relativt väl med det primära målet att uppnå
prisstabilitet. Detta har medfört trygghet och stabilitet på de finansiella
marknaderna.

Detta avsnitt sammanfattar och diskuterar det empiriska materialet med hjälp av
begreppen i avsnitt två, vilket innebär att uppsatsens första frågeställning
behandlas. Det kan vara lämpligt att först beröra hur målen faktiskt har satts.
Det primära målet, det vill säga inflationsmålet, har med vissa undantag före
1986 varit två procents ökning av KPI. Det intermediära målet, det vill säga
ökningen av penningmängden, har varierat vad det gäller storlek på ökningen
och dessutom om det varit ett specifikt värde eller ett intervall. Merparten av
den studerade perioden har dock målet för ökningen av penningmängden varit
ett intervall. Bundesbank har således valt en klart flexibel linje vad det gäller att
sätta de penningpolitiska målen. Det kan inte skönjas någon uttalad strategi
rörande hur målen sätts och dess eventuella möjlighet att signalera till
allmänheten. Med avseende på diskussionen i avsnitt två att ett specifikt
numeriskt värde kan signalera ett ambitiöst åtagande och därmed försvåra
måluppfyllelse medan ett intervall förenklar måluppfyllelse, vilket kan ge ökad
trovärdighet, kan det konstateras att Bundesbank använt någon sorts medelväg.
En slutsats av detta blir således att Bundesbank inte använt målsättandet
(specifikt värde eller intervall) som någon grundläggande variabel för att
signalera inriktningen av penningpolitiken.

En utvärdering av måluppfyllelsen blir inte fullt så abstrakt som ovanstående
resonemang. Det primära målet om prisstabilitet har som nämnts ovan satts till
ungefär 2 procents ökning av KPI med vissa undantag före 1986. Tabell 2 och
figur 4 avslöjar att måluppfyllelsen inte varit enastående. I ett internationellt

3.4 Sammanfattning och diskussion
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perspektiv har dock inflationen varit mycket låg under hela den studerade
perioden (tabell 1). En bedömning blir avhängig vilket perspektiv som väljs.
Jämför man Bundesbank och Tyskland i ett internationellt perspektiv erhålls ett
högt betyg, jämför man med uppsatta mål är inte utfallet hundraprocentigt. Vad
det gäller den intermediära målvariabeln är utfallet relativt dåligt. Ungefär
hälften av åren har målet uppnåtts (tabell 2). Studeras enbart sifferutfallet
gällande den intermediära målvariabeln skulle penningpolitiken nästan kunna
kallas ett fiasko. Det finns självklart flera orsaker till att utfallet inte är
hundraprocentigt. En uppenbar förklaring är svårigheten att styra
penningmängden överhuvudtaget i ekonomin. En ytterligare förklaring står att
finna i genomgången av Bundesbanks penningpolitik i avsnitt 3.2. Trots en kort
översiktlig genomgång finns det indikationer på att Bundesbank bedrivit vad
som i avsnitt två benämns flexibel inflationsmålspolitik. Tendenser att
Bundesbank vid ett flertal tillfällen ”ändrat” vikterna vad det gäller kontrollen
av ekonomiska variabler kan skönjas. Ibland har större vikt kunnat läggas på
den ekonomiska aktiviteten i ekonomin då inflationen varit under kontroll.
Detta var fallet i början av 1980- och 1990-talen. Likaledes har
växelkursutveckling och räntestabilitet kunnat beaktas när det givits utrymme.
Min uppfattning lutar åt att Bundesbank bedrivit en flexibel snarare än strikt
penningpolitik. Detta har eventuellt inneburit att det intermediära målet ibland
inte har befunnit sig överst på Bundesbanks prioriteringslista.

Vidare kan man få en känsla av att inflationsmålet hamnar lite i skymundan när
penningpolitiken utvärderas. Många av de genomgångar som finns (delvis även
denna) lägger större vikt på hur Bundesbank lyckats uppnå den intermediära
målvariabeln. Som operationellt mål är den självklart av intresse men i
slutändan är det ändå prisstabilitet som är högsta prioritet. Som berördes i
avsnitt två är en intermediär målvariabel bara en bra sådan om den är starkt
korrelerad med det slutgiltiga målet. Det är tveksamt om detta varit fallet vad
det gäller Tyskland. I samband med att tabell 2 presenterades kommenterades
kort svårigheten att skönja någon större korrelation mellan penningmängdens
ökningstakt och inflationen. Detta kan tydliggöras ytterligare genom att sätta
inflationen på en axel och ökningen av penningmängden på den andra. Studeras
figur 5 syns det relativt klart att sambandet är mycket svagt för att inte säga
obefintligt. En undersökning av korrelationen mellan ökningen av
penningmängden och inflationen med ett års eftersläpning visar inte heller på
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något signifikant samband. Figur 6 visar korrelationen mellan ökningen av
penningmängden år x och inflationen år x+110. Med andra ord är det svårt att
urskönja ett samband mellan ökningen av penningmängden och inflationen även
med hänsyn tagen till så kallade lag – effekter.

                 Figur 5. Korrelation mellan ökning av penningmängden och
                               inflationen Tyskland 1975-1996.

Källa: Siffror från tabell 2

                                                
10 Där x således betecknar åren 1975 till och med 1995.
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       Figur 6. Korrelation mellan ökning av penningmängden år x och
              inflationen år x+1 Tyskland 1975 – 1995.

Källa: Siffror från tabell 2

Ovanstående resonemang utmynnar egentligen i ett argument för minskad
tonvikt på ökning av penningmängden som intermediär målvariabel. I praktiken
är detta precis vad Bundesbank har gjort. Vid ett flertal tillfällen har det inte
varit högsta prioritet att till fullo uppfylla det intermediära målet. Detta kan
delvis upplevas som positiv kritik, då Bundesbank med en flexibel
penningpolitik även beaktat andra ekonomiska variabler, oftast med relativt gott
resultat. Dock återstår ett pedagogiskt dilemma, vilket dessutom mynnar ut i
viss kritik, nämligen bekännelsen till monetary targeting. I grund och botten är
ökningen av penningmängden den grund Bundesbanks penningpolitik officiellt
har vilat på. Ständiga missar av detta mål samt en otydlighet om hur viktigt
detta mål i praktiken varit för den tyska centralbanken vid penningpolitiska
beslut kan ha medfört viss osäkerhet hos aktörerna i ekonomin. En sådan hög
grad av diskretion kräver öppenhet och kommunikation för att förankra
penningpolitiken hos allmänheten. Detta är något Bundesbank också har
anammat och diskuteras ytterligare nedan. Dock kvarstår det faktum att
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pennigpolitiken kan uppfattas som aningen ambivalent där en officiell
bekännelse till monetary targeting de facto har gjorts medan det praktiska
utförandet präglats av en hög grad av flexibilitet.

Vid en analys av Bundesbanks oberoende pekar en hel del på att det varit stort
och att det har underlättat för Bundesbank vid genomförandet av
penningpolitiken. Från den moraliska ”segern” över kanslern 1957 har
Bundesbank varit en pålitlig institution. Flera gånger har den tyska
centralbanken fört en politik som kan sägas ha gått emot den egna regeringens.
Åtstramningen 1979 är ett exempel som belystes ovan. Genom sitt agerande har
Bundesbank vunnit allmänhetens förtroende, vilket självklart underlättat dess
arbete. En viktig poäng i sammanhanget är att Bundesbank, enligt min
uppfattning, har förtjänat allmänhetens förtroende snarare än erhållit det den
konstitutionella vägen. Ett visst stöd för att Bundesbanks oberoende varit stort
ges också i litteraturen där graden av oberoende jämförts mellan olika länders
centralbanker. Utan att gräva för djupt i själva metoden kan det konstateras att
Bundesbank hamnar näst högst på ett index där legal independence skattats för
åren 1980, 1990 samt 1994, endast Schweiz hade marginellt högre värden
(Cukierman & Lippi [1999]). I ett index där politiskt och ekonomiskt oberoende
skattas mellan 1973 – 1988 hamnar Tyskland högst, tätt följt av Schweiz
(Alesina & Summers [1993]).

Trovärdighet och transparens, vilka berördes i avsnitt två, har varit lite av ett
adelsmärke för Bundesbank. En hög grad av transparens, där beslut och
målmissar alltid motiverats och kommenterats, har bidragit till att öka
allmänhetens förtroende för Bundesbank. Detta har nog varit nödvändigt med
tanke på den inbyggda ambivalens som diskuterades ovan. Medvetenheten från
Bundesbanks sida om vikten av kommunikation till allmänheten kan nog inte
underskattas i det här sammanhanget. Vi såg redan från starten 1975 att
Bundesbank klart insåg vikten av att klargöra inriktningen på penningpolitiken
för att underlätta beslutsfattandet för aktörerna i ekonomin. Trovärdigheten har
flera gånger varit i fokus då monetary targeting varit under press. 1978 och
1990 angavs trovärdigheten för prisstabilitetsmålet som den tyngsta
anledningen att fortsätta med monetary targeting. Förmågan att visa en enad
front spelar kanske också en viss roll i detta sammanhang. Trots olika
grupperingar när monetary targeting introducerades lyckades man officiellt
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presentera en penningpolitik vilken framstod som enad. Detta är något
Bundesbanks nuvarande ordförande ansett varit av stor betydelse under åren
(Tietmeyer [1999]).

Konsekvens, transparens och flexibilitet är kanske de tre viktigaste
förklaringarna till Bundesbanks relativt lyckade penningpolitik. Slutligen bör
det också nämnas att penningpolitiken förts under vissa övergripande
fördelaktiga betingelser. En förhållandevis stabil utveckling i efterfrågan på
pengar är en sådan betingelse, eventuellt delvis självgenererad genom en väl
genomförd penningpolitik (Issing [1997]). En annan är det tyska folkets tidigare
upplevelser med hyperinflation och dess konsekvenser. Det är troligt att detta
har underlättat för Bundesbank att förankra intentionerna och viljan att hålla
inflationen på en acceptabel nivå bland allmänheten.

Bundesbank måste sägas ha varit framgångsrika, det skriver nog de flesta
bedömare under på. Framför allt gäller det utfallet av penningpolitiken i ett
internationellt perspektiv. Viss kritik kan riktas mot för stor fokus på den
intermediära målvariabeln och att den kan anses vara dåligt korrelerad med det
slutgiltiga målet. Denna kritik kommer dock att diskuteras senare när
uppsatsens andra frågeställning gällande monetarismens avtryck i Bundesbanks
penningpolitik behandlas. På det hela taget, med huvudmålet låg inflation för
ögonen, får man dock ge Bundesbank ett gott betyg. Med denna
sammanfattning kan uppsatsens första frågeställning om hur lyckosam
Bundesbank har varit anses besvarad.

Den andra frågeställningen gällde monetarismens läror och dess eventuella
avtryck i Bundesbanks politik. Kan monetarismen krediteras för Bundesbanks
relativt lyckosamma penningpolitik? Enligt min åsikt lutar svaret åt både ja och
nej, med viss övervikt åt nejhållet. Grundidén med ett långsiktigt samband
mellan penningmängd och prisnivå var ett fundament i Bundesbanks monetary
targeting, vilket därmed skulle vara ett argument för att monetarism faktiskt
varit för handen i Tyskland. Detta till trots anser jag inte att det kan fastslås att
den tyska centralbanken anammat någon dogmatisk monetarism. Som

3.5 Monetarism eller ej?
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konstaterades i avsnitt två argumenterade monetaristerna för att
penningmängden skulle ökas i en konstant takt. Detta har inte varit fallet vad
det gäller Bundesbank. Penningpolitiken har hela tiden haft en pragmatisk
inriktning där inte minst det rådande ekonomiska klimatet har spelat en
avgörande roll för hur penningpolitiken bedrivits. Det intermediära målet har
satts utefter dessa betingelser och således varierat från år till år.

Då utrymme funnits för diskretion i penningpolitiken har inte heller politiken
varit regelbaserad i monetaristisk anda. I avsnitt två konstaterades att monetary
targeting i monetaristisk regi präglas av relativ hög grad av automatik. Trots en
förhållandevis kort genomgång av den tyska penningpolitiken ovan finns det
indikationer på att det inte är automatik som karaktäriserat Bundesbanks
agerande. Exempelvis har inför varje år produktionspotential och
omloppshastighet estimerats, vilket egentligen för tankarna till inflation
targeting med betoningen på makroekonomiska analyser och en aktiv
centralbank. Figur 5 och 6 visade dessutom att det för monetaristerna
fundamentala sambandet mellan penningmängd och inflation inte kunde
verifieras för Tyskland under den studerade perioden.

Den tyska centralbanken har under den studerade perioden varit aktiv och i stor
utsträckning använt sig av makroekonomisk analys. Dessutom har
inflationsmålspolitiken tenderat vara flexibel. Enligt min mening kan inget av
ovanstående betraktas som särskilt utmärkande för monetaristerna. Den stora
vikt som åtminstone teoretiskt lagts på ökningen av penningmängden innebär
att Issings [1997] term ”pragmatisk monetarism” känns som en träffande
beskrivning av Bundesbanks penningpolitik. Tidigare berördes problemet med
att bekänna sig till monetary targeting och samtidigt bedriva en förhållandevis
hög grad av diskretionär penningpolitik. Begreppsmässigt hamnar en sådan
penningpolitik nära inflation targeting, där penningmängdens ökningstakt blir
en av många variabler som centralbanken beaktar vid penningpolitiska beslut.
Min uppfattning är att den tyska centralbankens penningpolitiska strategi har
utvecklats i riktning mot inflation targeting, vilket teoretiskt avskiljer den från
vad som brukar kallas monetarism. Monetarismens inflytande på Bundesbanks
penningpolitik får därmed bedömas som relativt svagt, vilket innebär att
uppsatsens andra frågeställning får anses, om inte helt utredd, så åtminstone
färdigdiskuterad.
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4 European System of Central Banks (ESCB)

Den tredje och sista huvuddelen av uppsatsen var att diskutera ECB:s framtid
med vägledning av hittills vunna kunskaper genom studiet av Bundesbank. För
att kunna belysa denna problematik är det lämpligt att först bilda oss en
uppfattning om hur grunddragen i det penningpolitiska upplägget inom den
monetära unionen ser ut.

Den första januari 1999 lanserades euron och ESCB blev ansvarig för
penningpolitiken i euroområdet. ESCB består av ECB samt de femton
centralbanker vars länder ingår i den Europeiska unionen. ESCB styrs av de
beslutande organen i ECB11. (Wynne [1999]) ECB-rådet är ECB:s högsta
beslutande organ. I rådet ingår de sex ledamöter som bildar ECB:s direktion
samt de centralbankschefer vars länder ingår i EMU. (Sverige, Danmark,
Grekland och Storbritannien står som bekant utanför EMU.) Direktionens
ledamöter väljs av stats- och regeringscheferna i EU. Ledamöterna utses på åtta
år och kan inte väljas om. Platserna i direktionen skall rotera mellan länderna,
inget land har en fast plats. Ledamöterna ska fatta beslut utifrån vad som är bäst
för hela EMU och inte företräda sitt eget land. En viktig grundprincip för ECB
är att den skall vara självständig gentemot politiska intressen. Inga instruktioner
får mottas från nationella politiska organ eller EU-organ. Ansvarsfördelningen
när det gäller ECB:s verksamhet är sådan att ECB-rådet fattar de
penningpolitiska besluten medan direktionen ser till att de nationella
centralbankerna genomför dem praktiskt. (Sveriges riksbank [1999])

                                                
11 Detta förklarar varför jag i uppsatsen tidigare talar om ECB snarare än ESCB då det är ECB

som i praktiken fungerar som EMU-områdets centralbank.

4.1 Allmänt om ESCB
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4.1.1 Penningpolitikens mål och strategi

I Maastrichtavtalet finns stadgat att upprätthållandet av prisstabilitet är det
primära målet för ESCB. ECB:s penningpolitiska strategi skall fokuseras på att
nå detta mål. Prisstabilitet definieras som en årlig ökning av ett harmoniserat
konsumentprisindex (HICP) under två procent12. (ECB [1998a])

Utformandet av strategin för penningpolitiken består av två pelare. Den första
benämnd ”a prominent role for money”. Mer konkret innebär den första pelaren
att ett kvantitativt referensvärde för ökningen av ett relativt brett
penningaggregat (M3) annonseras varje år. Avvikelser från referensvärdes skall,
under normala omständigheter, tolkas som ökad risk att målet om prisstabilitet
inte kommer uppfyllas. Referensvärdet bestäms enligt samma modell som
använts av Bundesbank. Genom att skatta real BNP, omsättningshastigheten för
pengar samt tillämpa det förutbestämda målet för inflationen på mindre än två
procent erhålls referensvärdet på M3. (ECB [1998b])

Den andra pelaren innebär att ”a broadly based assessment of the outlook for
price developments and the risk to price stability” skall spela en nyckelroll i den
europeiska centralbankens penningpolitiska strategi, där värderingen
(assessment) skall göras ”using a wide range of economic and financial
variables as indicators for future price developments”. Prisstabilitet skall
eftersträvas över ett medellångt perspektiv, vilket innebär att penningpolitiken
är framåtblickande. I praktiken skall framtida ekonomisk utveckling
prognosticeras med stöd av de båda pelarna, vartefter ECB utifrån dessa
analyser sedan sätter centralbanksräntan. Vidare betonas vikten av transparens
och trovärdighet med att implementera denna strategi. Allmänheten skall
informeras om penning, finans och realekonomisk utveckling i euroområdet
samt resonemangen bakom specifika penningpolitiska beslut. (ECB [1998a])

                                                
12 I HICP exkluderas effekterna av ränteförändringar på inflationen. Detta exemplifierades i avsnitt 2.
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Då Bundesbank är tänkt att stå som förebild för den europeiska centralbanken
skall det först undersökas vilka spår från Bundesbank som kan avläsas i ECB.
Initialt konstateras att i grund och botten finns ett gemensamt primärt mål,
nämligen det om prisstabilitet. ECB kommer att arbeta mot samma mål som
Bundesbank gjort under ett par decennier. Rent praktiskt är dessa mål
förhållandevis likartade. Runt två procent för Bundesbank medan en ökning
under två procent för ECB tolkas som ett inflationsmål mellan noll och två
procent. Konstitutionellt finns dessutom vissa likheter då ECB inte får ta emot
några instruktioner från politiska organ, något som funnits stadgat i Bundesbank
Act sedan prisstabilitet infördes som primärt mål för penningpolitiken i
Tyskland.

Strategin för att nå målet om prisstabilitet präglas av inflytande från den tyska
centralbanken. Den första pelaren med ett referensvärde för ökningen av
penningmängden är i stor utsträckning ett arv från Bundesbank. Härledningen
av referensvärdet görs enligt samma modell som använts i Tyskland under hela
den studerade perioden. Det finns anledning att återkomma till ECB:s
penningpolitiska strategi i en mer allmän diskussion. Här understryks till en
början att Bundesbank som tänkt modell och förebild gör sig påmind gällande
vissa övergripande karaktäristika.

Tanken med Bundesbank som förebild för ECB kan till viss del anses ha
uppfyllts. Att enbart inrätta en institution liknande den relativt framgångsrika
Bundesbank torde dock inte vara tillräckligt för att bedriva en framgångsrik
penningpolitik i EMU. Dessutom kommer ECB stöta på komplikationer som
Bundesbank aldrig konfronterade då EMU är ett valutaområde innefattande
närmare ett dussin länder med olika språk, kultur och ekonomisk utveckling.
Nedan följer en diskussion om eventuella problem och möjligheter som ECB
står inför.

4.2 Bundesbank som förebild

4.3 Lärdomar från Bundesbank
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4.3.1 Penningpolitisk strategi

Fundamentet i den europeiska centralbankens penningpolitiska strategi är de två
pelarna som presenterades ovan. Den första pelaren stipulerade ”a prominent
role for money”, med ett referensvärde för ökningen av penningmängden. Vid
en första anblick framstår detta som en bekännelse till monetary targeting.
Tillägget att en avvikelse från referensvärdet skall tolkas som ökad risk att
inflationsmålet kommer missas reducerar emellertid, enligt min uppfattning, den
första pelaren till en indikator bland många andra i den makroekonomiska
analysen. Den andra pelaren stipulerade användandet av olika indikatorer i en
bred makroekonomisk analys för att prognosticera framtida inflation. Om
penningmängden tolkas som en av dessa indikatorer förefaller ECB:s
penningpolitik i stor utsträckning sammanfalla med inflation targeting.

Vad är då syftet med den första pelaren? Genom att använda penningmängden
som en indikator bland andra skulle i princip en bekännelse till inflation
targeting kunna göras. Nu är inte en bekännelse till inflation targeting något
eftersträvansvärt per se. Emellertid skulle det kunna innebära ett för
allmänheten mer lättfattligt upplägg av penningpolitiken. Ett klart uttalande att
centralbanken använder all tillgänglig kunskap och information för att
prognosticera inflationen och därmed fatta ett följdriktigt räntebeslut tydliggör
ansvarsfördelningen och underlättar en utvärdering av den förda
penningpolitiken. Det föreligger viss risk att den första pelaren sätter onödig
fokus på penningmängden och därmed bidrar till en viss ambivalens vad det
gäller penningpolitikens upplägg. Denna strategiska design liknar i hög grad
den som Bundesbank arbetat efter i många år. Visserligen var Bundesbanks
fokusering på penningmängden, åtminstone teoretiskt, större än vad som är
tänkt för ECB men Bundesbanks praktiska genomförande sammanfaller väl med
det upplägg som sammanfattas av de två pelarna.

I detta sammanhang kan det poängteras att den kritik som riktades mot
Bundesbank tidigare berörde just denna fråga. Svårigheten att utvärdera
penningpolitiken kommer att gälla även för ECB. Liksom vid en utvärdering av
den tyska centralbanken blir det för ECB svårt att veta om det är en praktisk
betingad miss av referensvärdet eller ett felaktigt satt sådant på grund av brister
i centralbankens prognosförmåga som föranleder ett eventuellt misslyckande
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med penningpolitiken. Här kunde eventuellt vissa lärdomar från Bundesbank
gjorts och ett mer lättfattligt upplägg ha valts.

Min gissning varför den första pelaren och betoningen på penningmängden
ändå finns med är att Bundesbanks tunga inflytande på något sätt skall
manifesteras. Trots allt har Bundesbank ett relativt bra facit vad det gäller
inflationsmålspolitik och önskan att ha banken som modell inför EMU-
samarbetet tar sig eventuellt uttryck i ett försök att eftersträva en liknande
penningpolitisk strategi som den tyska centralbanken använt under många år.
Om det är särskilt lyckat i detta specifika ärende återstår att se. Vad som
framkommit tidigare i denna uppsats indikerar att det möjligen funnits andra
upplägg att välja i själva strategifrågan.

I praktiken uppstår naturligtvis en hel del problem vad det gäller genomförandet
av penningpolitiken i EMU. Utformningen av de båda pelarna innebär att en
enorm apparatur för makroekonomiska analyser och prognoser måste byggas
upp. Införandet av euron och ett gemensamt valutaområde innebär en
strukturförändring av jätteformat. Tabell 3 ger en fingervisning om hur EMU
kommer att se ut i jämförelse med några andra länder med avseende på några
övergripande variabler.

Tabell 3. Jämförande statistik USA, EU, EMU och Japan, 1999 års värden.

USA EU EMU Japan

Folkmängd 263 miljoner 373 miljoner 290 miljoner 126 miljoner

BNP (USD) 6 955 miljarder 8 497 miljarder 6 809 miljarder 5 217 miljarder

Arbetslöshet 4,9 procent 11,1 procent 11,7 procent 3,4 procent

Källa: Wynne (1999)

Hur ECB skall klara av att göra prognoser för hela EMU är svårt att sia om. Att
det kommer medföra svårigheter är uppenbart, dessutom kommer det att ta tid.
Skall exempelvis en central institution arbeta med prognoser för hela EMU eller
skall man på något sätt försöka sammanställa nationella prognoser till en
aggregerad sådan. Detta är en lärprocess av stor vikt för en framtida fungerande
penningpolitik. Lite av en ironi i sammanhanget är att de centralbanker med
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mest erfarenhet av sådant prognosarbete från senare tid är Sveriges och
Englands, vilka som bekant inte deltar i EMU-samarbetet från starten. Även
Bundesbank har emellertid viss erfarenhet i sammanhanget. Återföreningen
mellan Öst- och Västtyskland innebar en utvidgning av Bundesbanks
valutaområde, vilken faktiskt genomfördes utan några större penningpolitiska
problem. Viss kunskap finns således även om det rör sig om klart mindre
omfattning än vad som är aktuellt för EMU.

4.3.2 ECB som institution

Tidigare har det konstaterats att Bundesbank genom att visa öppenhet och vid
flera tillfällen manifesterat sitt oberoende vunnit stort förtroende hos
allmänheten. Denna egenskap tror jag är av fundamental betydelse att ECB
anammar. Analogin med Bundesbank är tydlig här. Bundesbank erhöll tidigt
konstitutionellt oberoende men visade också tidigt att den var beredd att stå för
oberoendet i praktiken. Troligtvis har Bundesbanks agerande spelat större roll
för att vinna allmänhetens förtroende än det rent konstitutionella
förutsättningarna. ECB har erhållit samma lagstadgade oberoende men det
förefaller rimligt att ECB i likhet med Bundesbank måste försöka vinna
allmänhetens förtroende genom ett konsekvent agerande i praktiken.

Exempelvis måste europeiska centralbanken bevisa att den kan motstå
påtryckningar från enskilda länder. Hypotetiskt kan halva unionens
medlemsländer uppleva lågkonjunktur medan den övriga halvan befinner sig i
högkonjunktur. En sådan situation leder troligtvis till talrika åsiktsvariationer
vad det gäller räntesättningen, vilket medför att ECB måste visa prov på
oberoende och en stor portion pondus och fatta beslut mot bakgrund av vad som
är bäst för hela unionen. Återigen vill jag påminna om Bundesbanks agerande,
där den vid ett antal tillfällen fört en politik i en annan riktning än den
regeringen önskat. Det är önskvärt och troligen nödvändigt att samma egenskap
överförs på ECB.

Ett annat potentiellt problem är ECB:s interna sammanhållning. Som visats
tidigare har Bundesbank valt att visa en enad front utåt när penningpolitiken
kommunicerats till allmänheten. Skall ECB förfara på ett liknande sätt eller bör
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diskussioner och interna omröstningar redovisas för allmänheten. Ett argument
för Bundesbanks hållning är att en enad front bygger upp en sorts trovärdighet
för penningpolitiken och dess inriktning. I ett EMU - perspektiv finns
ytterligare ett argument för att visa en enad front utåt, nämligen det att ECB
utgörs av medlemmar från ett flertal länder. Det är inte uppenbart att en ledamot
från ett land med lågkonjunktur vågar argumentera för räntehöjningar (trots att
ledamoten anser det vara bäst för hela EMU) om detta sedan kommer redovisats
öppet och bli officiellt i hemlandet. Här uppstår en lojalitetskonflikt som delvis
kan påverka ECB:s oberoende om protokoll och omröstningar redovisas öppet.
Ett argument för att faktiskt redovisa sådana protokoll är å andra sidan att det
manifesterar öppenhet och dessutom möjliggör ansvarskrävande. En
”Bundesbanklösning” skulle nog karaktäriseras av en enad front utåt där
mötesprotokoll och omröstningar inte redovisas i detalj. ECB står dock inför en
unik situation där banken utgörs av ledamöter från olika länder varför det är
mycket svårt att bedöma vad som är mest fördelaktigt i detta avseende.
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5 Avslutning

Komplexa makroekonomiska samband och situationsspecifika beslut präglar
penningpolitiken. Följaktligen finns det inga universallösningar hur
penningpolitik skall bedrivas. Som framgått under resans gång är svårt att
avgöra vad som är rätt och fel i olika situationer. Svårigheten att komma fram
till någon sorts slutgiltig lösning bör dock inte avskräcka från vidare forskning,
snarare tvärtom. Vad som bör göras är att hela tiden studera hur de
makroekonomiska sambanden utvecklas och penningpolitik bedrivs för att
vidga kunskapsbasen och därmed göra det möjligt att ge informerade råd
grundade på bästa tillgängliga kunskap. Denna uppsats är tänkt att fungera som
en liten del i ett sådant vidgande av den penningpolitiska kunskapsbasen.

Trots att själva genomförandet av penningpolitiken präglats av viss tvetydighet
med en flexibel inriktning på det praktiska genomförandet men med en
bekännelse till monetary targeting som grund, har Bundesbank bedrivit
inflationsmålspolitik relativt framgångsrikt. Det finns indikationer på att det är
Bundesbanks styrka som institution, där transparens och trovärdighet spelat en
stor roll, som ligger bakom den framgångsrika penningpolitiken.

Monetarismen kan sägas ha lämnat ett avtryck i Bundesbanks penningpolitik i
form av en viss överhängande prägel på den penningpolitiska designen. I
praktiken är dock spåren från monetarismen vaga. Snarare har flexibilitet och
pragmatism präglat penningpolitiken och inte enkla regler och automatik.

Det finns en hel del lärdomar från studiet av Bundesbank som är aktuella för
ECB. Framför allt med tanke på att ECB:s tänkta penningpolitiska upplägg till
stora delar liknar det som Bundesbank praktiserat under många år.
Penningmängdens betydelse har belysts och frågan är hur stor roll som den skall
ges. Eventuellt borde den tonas ner något. Den kanske viktigaste lärdomen är
nog hur Bundesbank fungerat som institution. En stark institution med

5.1 Konklusioner
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oberoende och öppenhet gentemot allmänheten har visats vara ett vägvinnande
koncept. Detta förefaller vara viktigare än att själva upplägget på
penningpolitiken är helt och hållet genomskinligt och förståeligt för gemene
man. Kan ECB genom öppenhet och oberoende vinna allmänhetens förtroende
finns det en bra grund för att lösa de talrika praktiska problem som den
europeiska centralbanken kommer att konfronteras med vid genomförandet av
penningpolitik med prisstabilitet som primärt mål.

Introducerandet av den monetära unionen innebär att flera länder får en
gemensam centralbank ansvarig för penningpolitiken, vilket öppnar ett helt nytt
forskningsfält. Hur kommer ECB att agera när de makroekonomiska
förutsättningarna skiljer sig åt i olika medlemsländer? Frågan om hur ECB:s
ledamöter kommer att agera i sådana situationer tror jag kan sysselsätta flera
uppsatsskrivare i framtiden. Min gissning är att det kommer uppstå konflikter
förr eller senare. För detta specifika ändamål är det önskvärt att mötesprotokoll
och omröstningsresultat faktiskt redovisas och därmed möjliggör studier på
området.

Det har antytts i uppsatsen att Bundesbanks genomförande av penningpolitiken
i praktiken liknar vad som i litteraturen benämns inflation targeting. När den
europeiska centralbanken har ett antal års erfarenhet kan det vara av intresse att
försöka göra en studie liknande den här, dels ur ett teoretiskt perspektiv för att
utröna om ECB i praktiken bedriver monetary targeting eller inflation
targeting, dels för att faktiskt belysa hur ECB fungerar som institution. Det
finns dessutom länder som bekänt sig till inflation targeting (exempelvis
Sverige, England och Nya Zeeland) som kan vara intressanta att studera,
antingen som jämförelseobjekt eller i enskilda case – studier liknande den här
uppsatsen.

5.2 Vidare forskning
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