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Internationalt centralbanksamarbejde 
Bedste praksis inden for ESCB 
Dette dokument om bedste praksis er udarbejdet af Task Force on Central Bank 
Coordination i regi af ESCB's Komite for Internationale Relationer. Taskforcen består 
af medarbejdere i alle ESCB-centralbanker, som – inden for deres respektive 
institutioner – koordinerer samarbejdet på ekspert- og ledelsesniveau med 
centralbanker uden for EU. Fokus for dokumentet er således begrænset til 
samarbejde på ekspertniveau mellem ESCB-centralbanker og centralbanker uden 
for EU og dækker ikke samarbejdsaktiviteter inden for ESCB eller politisk 
samarbejde. 
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Indledning 

Samarbejde mellem centralbanker er en fast praksis, som begyndte med oprettelsen 
af et internationalt netværk af store centralbanker i første halvdel af sidste 
århundrede og med etableringen af Den Internationale Betalingsbank i 1930. 

Centralbanksamarbejdet omfatter en lang række, meget forskelligartede aktiviteter, 
der har ændret format og geografisk fokus i tidens løb. Især oprettelsen af Den 
Økonomiske og Monetære Union og udvidelsen af EU, men også den globale 
udvikling, har påvirket aktiviteterne inden for centralbanksamarbejdet med hensyn til 
fokus og format. 

De aktiviteter, som ESCB – der består af ECB og de nationale centralbanker i alle 
EU-lande – gennemfører på området, drives i store træk af den efterspørgsel, der er 
efter dem. De er således en reaktion på specifikke anmodninger. 

I dette dokument beskrives bedste praksis, som illustrerer rationalet bag samt de 
metoder og principper, som ESCB anvender til aktiviteterne inden for centralbank-
samarbejdet. 

Rationale 

Formålet med ESCB's aktiviteter inden for centralbanksamarbejdet – både enkeltvis 
og i fællesskab – er at styrke ESCB's forbindelser til centralbanker uden for EU og at 
skabe en sund centralbank- og tilsynspraksis og derved bidrage til monetær og 
finansiel stabilitet. Aktiviteterne er primært rettet mod centralbanker og tilsynsmyn-
digheder i udviklingslande og vækstøkonomier. 

Som led i deres aktiviteter samarbejder de nationale centralbanker, ECB og ESCB i 
fællesskab med centralbanker i udviklingslande og vækstøkonomier med det formål 
at drøfte centralbankpolitik og -praksis og dermed øge den gensidige bevidsthed om 
den økonomiske og finansielle udvikling. Derudover udgør ESCB's aktiviteter inden 
for centralbanksamarbejde et diskussionsforum for EU-kandidatlande og under-
støtter deres institutionelle kapacitetsopbygning i forbindelse med deres forbere-
delser til en gang at indtræde i ESCB. 

De nationale centralbanker handler også på baggrund af eksisterende bånd, som 
deres lande måtte have med centralbanker uden for EU, og deler deres erfaring med 
at udføre alle deres opgaver inden for deres mandat. 

Praksis 

ESCB's aktiviteter inden for centralbanksamarbejde er baseret på en række 
principper: 



Internationalt centralbanksamarbejde - Bedste praksis inden for ESCB 3 

Princip 1: Global monetær og finansiel stabilitet 

Det primære formål med centralbanksamarbejde er overførsel af ekspertise. Når 
centralbanker i ESCB stiller deres ekspertise til rådighed for deres kolleger, bidrager 
de til at fremme monetær og finansiel stabilitet på verdensplan. 

Princip 2: Opbygning af forbindelser 

Etablering og fastholdelse af tætte professionelle forbindelser er helt afgørende for et 
sundt og givende samarbejde. Derfor har ESCB, gennem centralbankernes samar-
bejde, over mange år opbygget partnerskaber med pengepoliske myndigheder og 
tilsynsmyndigheder over hele verden. 

Princip 3: Åbenhed og respekt 

ECB's samarbejde med partnerne er præget af åbenhed og fuld respekt. Alt samspil 
tager udgangspunkt i gensidig forståelse og tillid, kulturel bevidsthed og åbenhed 
over for ideer og meninger.  

Princip 4: Effektivitet 

ESCB's medlemmer forvalter alle ressourcer forsvarligt og fremmer effektive og 
omkostningseffektive løsninger, idet de anvender principperne om en fornuftig 
planlægning gennem alle faser af projektforløbet. Inden for ESCB identificeres og 
udnyttes potentielle synergier og stordriftsfordele som følge af centralbanksamar-
bejdet, hvor det er muligt. Hvor det er hensigtsmæssigt, tilstræbes effektivitetsgevin-
ster i tilknytning til brugen af nye digitale platforme og værktøjer. 

Princip 5: Holdbarhed 

Det er meningen, at ESCB's aktiviteter inden for centralbanksamarbejde skal have 
en holdbar effekt, forstået på den måde at resultatet holder længere end de 
specifikke aktiviteter. Derfor drives aktiviteterne af efterspørgslen efter dem, lige som 
de er skræddersyede til de behov, som partnercentralbankerne har, hvilket sikrer 
ejerskab. Der tages behørigt højde for modtagerens kapacitet til at absorbere.  

Princip 6: Evaluering 

ESCB's aktiviteter inden for centralbanksamarbejde omfatter – i påkommende 
tilfælde – mekanismer til overvågning, rapportering og tilbagemelding for at kontrol-
lere aktiviteterne og vurdere deres relevans, effektivitet, holdbarhed og effekt med 
henblik på at drage konklusioner om, hvordan fremtidige aktiviteter kan forbedres. 
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Metoder 

På grund af de forskellige nationale fremgangsmåder kan centralbanksamarbejdet 
bedre beskrives ved hjælp af en række eksempler end ved en generel definition. 
Følgende eksempler er repræsentative for størstedelen af centralbanksamarbejdet: 

• Kontakter på højt plan og politiske drøftelser (fx konferencer og bilaterale 
møder mellem direktionsmedlemmer) 

• peer to peer-drøftelser 

• seminarer, workshops, uddannelseskurser eller andre kursusarrangementer, 
herunder – hvis relevant – om innovativ teknologi, med deltagelse af 
centralbankrepræsentanter fra hele verden 

• særlige strukturerede programmer (mellemfristede til langfristede) til at 
understøtte institutionsopbygning og etablering af politik eller regelmæssige 
besøg, enten på teknisk eller politisk plan 

• samarbejde om at opnå ekstern finansiering (fx EU-finansierede projekter), 
enten som følge af bilaterale udvekslinger eller på grundlag af aftaler med 
andre centralbanker eller institutioner (fx internationale finansielle institutioner, 
EU-institutioner, stater) 

• en lang række yderligere aktiviteter, som fx udstationeringer, besøg, video-
/telekonferencer, svar på spørgeskemaer. 
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