Internationellt
centralbankssamarbete:
ECBS bästa praxis
Arbetsgruppen om centralbankssamarbete under ledning av ECBS kommitté för
internationella förbindelser har tagit fram detta dokument i vilket bästa praxis
presenteras. I arbetsgruppen ingår personal från samtliga centralbanker inom ECBS
som, inom sina respektive institutioner, samordna verksamheter på expert- och
ledningsnivå med centralbanker utanför EU. Fokus för detta dokument omfattar
alltså centralbankssamarbete på expertnivå mellan ECBS-centralbanker och
centralbanker utanför EU och täcker inte samarbetsaktiviteter inom ECBS och inte
heller samarbete på politisk nivå.
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Inledning
Samarbete mellan centralbanker är en väl etablerad praxis som började med
skapandet av ett internationellt nätverk av större centralbanker under första hälften
av 1900-talet när Internationella regleringsbanken (BIS) skapades 1930.
Centralbankssamarbete täcker en mängd olika områden, vars format och
geografiska fokus varierat över tiden. Fokus och format för aktiviteterna i
centralbankssamarbetet har framför allt påverkats av skapandet av Ekonomiska och
monetära unionen och EU-utvidgningen, men även av den globala utvecklingen.
ECBS centralbankssamarbete, i vilket ECB och alla de nationella centralbankerna i
EU:s medlemsstater ingår, är i stor utsträckning efterfrågestyrt och resulterar
följaktligen av direkta förfrågningar.
I detta dokument beskrivs bästa praxis som illustrerar vilka motiv, modaliteter och
principer som ECBS tillämpar i sitt centralbankssamarbete.

Motiv
ECBS verksamhetsmål för aktiviteter i centralbankssamarbetet, både enskilda och
gemensamma, är att stärka relationerna med centralbanker utanför EU och främja
god centralbanks- och tillsynspraxis och på så vis bidra till monetär och finansiell
stabilitet. Dessa aktiviteter är i första hand inriktade på centralbanker och
tillsynsmyndigheter från utvecklingsländer och tillväxtekonomier.
Som ett led i detta samarbete arbetar de nationella centralbankerna, ECB och ECBS
tillsammans med centralbanker i utvecklingsländer och tillväxtekonomier för att
diskutera centralbankspolicy och praxis och för att på så vis stärka ömsesidig
förståelse för ekonomisk och finansiell utveckling. ECBS centralbankssamarbete
utgör även ett diskussionsforum för EU-kandidatländer och understödjer deras
institutionella kapacitetsbyggande inför förberedelserna för att slutligen gå med i
ECBS.
De nationella centralbankerna upprätthåller också kontakter med länder utanför EU
och delar med sig av sina erfarenheter med dem när de utför sina uppdrag.

Praxis
ECBS centralbankssamarbete baseras på ett antal principer:

Princip 1: Global monetär och finansiell stabilitet
Det viktigaste med centralbankssamarbete är överföring av expertis. När ECBS
ställer sin expertis till förfogande bidrar de till att främja monetär och finansiell
stabilitet.
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Princip 2: Relationsbyggande
Att upprätta och upprätthålla nära yrkesrelationer är nyckeln till gott och fruktbart
samarbete. Av den anledningen har ECBS, genom centralbankssamarbetet, under
många år byggt upp partnerskap med monetära myndigheter och
tillsynsmyndigheter runt om i världen.

Princip 3: Öppenhet och respekt
ECBS samarbetar med sina partner i en miljö av öppenhet och full respekt. Allt
samspel styrs av ömsesidig förståelse och tillit, kulturell medvetenhet samt öppenhet
för nya idéer och synpunkter.

Princip 4: Effektivitet
Medlemmarna av ECBS förvaltar alla resurser med försiktighet och främjar effektiva
och kostnadseffektiva lösningar under tillämpning av principerna för en sund
planering för alla skeden av projektcykeln. Inom ECBS identifieras och utnyttjas i
görligaste mån de potentiella synergier och skalekonomier som uppstår som resultat
av centralbankssamarbete. I förekommande fall sker en uppföljning av
effektivitetsvinster som härrör från användningen av nya digitala plattformar och
verktyg.

Princip 5: Hållbarhet
ECBS centralbankssamarbete är inriktat på långsiktig inverkan på så sätt att
resultatet av samarbetet varar längre än de specifika aktiviteterna. Således är
aktiviteterna efterfrågestyrda och anpassade till partnercentralbankernas behov,
vilket säkerställer egenansvar. Vederbörlig hänsyn tas till vilken förmåga den
mottagande institutionen har att tillgodogöra sig stödet.

Princip 6: Utvärdering
Aktiviteterna i ECBS-centralbankssamarbete omfattar – där så är lämpligt –
mekanismer för övervakning, rapportering och återkoppling för att revidera aktiviteter
och för att bedöma deras relevans, verkan, effektivitet, hållbarhet och påverkan med
målet att dra slutsatser om hur framtida aktiviteter ska kunna förstärkas.

Modaliteter
Med beaktande av olika nationella tillvägagångssätt kan centralbankssamarbete bäst
illustreras med olika exempel snarare än genom en generell definition. Följande
exempel visar huvudsyftet med aktiviteter i centralbankssamarbetet:
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•

kontakter och diskussioner på hög politisk nivå (som konferenser och bilaterala
möten mellan direktionsledamöter),

•

diskussioner mellan motparter,

•

seminarier, workshoppar, kurser eller andra utbildningar, inbegripet i
förekommande fall om innovativ teknologi, i vilka representanter från
centralbanker runt om i världen deltar,

•

särskilda strukturerade program (på medellång till lång sikt) för att stödja
institutionsuppbyggnad och policyetablering, eller regelbundna uppdrag,
antingen på teknisk eller politisk nivå,

•

samordnande verksamheter i syfte att få extern finansiering (t.ex. EUfinansierade projekt) antingen efter bilaterala utbyten eller på basis av
överenskommelser med andra centralbanker eller institutioner (t.ex.
internationella finansinstitut, EU-institutioner, regeringar),

•

en rad andra aktiviteter såsom utstationering av personal, besök, video- eller
telefonkonferenser, svar på frågeformulär.
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