Okonventionell penningpolitik: Ett, tu…QE3?
Ekonomiska data har de senaste veckorna visat att USA:s
återhämtning kämpar i ökande motvind. Samtidigt fortsätter Euro-zonens statsskuldkris – en kris där vi inte ser
början på slutet utan snarare slutet på början till en ganska
utdragen krishanteringsprocess. Stabiliteten tycks finnas i
Asien, men där bromsas tillväxten av myndigheterna som
vill undvika finansiella bubblor och inflationsproblem. Allt detta sammanvägt
har fått marknaden att börja ifrågasätta styrkan och uthålligheten i hela den globala återhämtningen. Och
även resa frågan: vilka ekonomisk-politiska medel står fortfarande till buds för
att förhindra en ny ekonomisk nedgång i en västvärld med
nästintill nollräntor och bakbunden finanspolitik?
Tillväxten i USA i början av 2011 har varit en stor besvikelse mot bakgrund av dels hur konjunkturförlopp bör
se ut efter en djup recession, dels den expansiva ekonomiska politiken. Kallt väder, höga energipriser och lägre
offentlig konsumtion (försvarsutgifter) – alla tillfälliga faktorer – hjälpte till att ge en tillväxt på under magra 2 procent första kvartalet. Sannolikt har också jordbävningen
och tsunamin i Japan påverkat globala produktionskedjor
och även USA-tillväxten, men det är svårt att kvantifiera
effekterna. Statistiken så här långt in i 2011 visar dessvärre
inte att återhämtningen tagit fart igen. USA-ekonomin står
inte still, men den växer på tok för långsamt för att skapa
tillräckligt med jobb och få ned arbetslösheten och för att
förbättra finanserna på både federal nivå och delstatsnivå.
Situationen i USA är komplex. En
viktig drivkraft för ekonomin och
tillväxten är företagsinvesteringarna, som gynnas av goda vinstnivåer. Samtidigt möter hushållen en
instabil husmarknad där priserna inte har nått botten. Ett
högt oljepris dränerar hushållens köpkraft. Arbetslösheten
är också besvärande hög och varaktigheten gör att många
kan få svårt att komma tillbaka inom rimlig tid.
Federal Reserve (Fed) har bedrivit en exceptionell
penningpolitik de senaste åren. Förutom att lägga styrräntan nära 0 procent har Fed agerat med s k okonventionell penningpolitik genom att bl a direkt i marknaden köpa
både bostads- och statspapper. Tillgångsmassan har svällt
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med 200 procent (motsvarande runt 1 800 miljarder dollar), en utveckling som saknar motstycke i historien.
Den okonventionella penningpolitiken har skett i två
steg. QE1 (Quantitative Easing) inleddes
senhösten 2008 och innebar att Fed skulle köpa stats/bostadspapper för 1 725 miljarder dollar. QE2 sjösattes hösten 2010
som en direkt följd av att ekonomin visade tecken på att tappa tillväxtmomentum
samtidigt som risken för deflation ökade. QE2 innebar ytterligare direkta köp av statspapper för 600 miljarder dollar
– ett program som enligt den ursprungliga planen avslutas om ett par veckor.
USA:s ekonomiska läge har nu gjort
att tankarna kring ett nytt QE3 har fått grogrund.
Syftet med QE1 och QE2 har varit att genom en expansion
av Feds balansräkning pressa ned USA-räntorna för att ge
hushållen en lättnad att både betala räntor/amorteringar
på deras fortfarande alltför stora skulder och samtidigt ge
visst utrymme för fortsatt konsumtion och investeringar. En
förutsägbarhet – nästintill ett löfte - om låga räntor skulle
förhoppningsvis även stimulera företagen till investeringar.
Fed förargas över dem som vill se QE1 och QE2 som en ”sedelpresstrategi”. Även om effekten i princip är densamma
(den s k monetära basen ökar) menar Fed att man inte har
något mål för att låta penningmängden växa. Fed skulle
hellre vilja kalla sin politik CE1 och CE2, där C:et står för
Credit (d v s Fed köper värdepapper och lyfter av ränte- och
kreditrisk från privata investerares balansräkningar). Feds
taktik med sin politik är också att visa sin målsättning att
försöka hålla såväl korta som längre räntor låga genom att
dels indirekt uttrycka sin oro för en svag ekonomi, dels att
näranollräntepolitiken kvarstår. Allt i syfte att påverka
förväntningsbilden kring amerikanska räntor (nedåt).
Feds egna analyser visar att QE1+QE2 varit
lyckade. De har lyft BNP med 1,75 procent
(jämfört med status quo) hittills och väntas i
slutet av 2012 ha gett en totaleffekt på 3
procent. Fram till 2012 ska QE1 och QE2
också ha pressat tillbaka arbetslösheten med 1,5
procentenheter och gett en inflation som är 1 procentenhet
högre än vad den annars skulle ha varit. Fed understryker
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dock att dessa beräkningar är omgärdade av ”betydande
osäkerhet”. Till Feds analyser kan också läggas – även om
Fed inte vill säga det rakt ut för det kan leda till ”valutakrig”
med andra stater – effekterna på dollarn (marknadens oro
för att ”sedelpressarna” sänker värdet på den amerikanska
valutan) och på aktiemarknaden (Feds köp av kreditpapper
frigör investeringskapital hos bl a portföljförvaltare, ett kapital som kan söka sig till t ex aktiemarknaden).

Fedordföranden Bernanke och hans räntegrupp (inte bara
de som finns på bilden ovan) träffas för nya penningpolitiska beslut i midsommarveckan. Om USA:s ekonomi
under sommaren visar ytterligare tecken på att bromsa in
behöver amerikanska myndigheter återigen pröva frågan
om ytterligare okonventionell politik: vilka medel står till

buds och hur stort är behovet av QE3?
Sannolikheten för QE3 bestäms förmodligen av två
faktorer:  kongressens hantering av kortsiktigt skuldtaket och medel/långfristigt USA:s stora budgetunderskott och statsskuld,  Feds analys av vilka effekter på
ränta och förväntningar som kan erhållas genom en ny
runda med kvantitativa lättnader.
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kongress kan enas om en strategi för att få ned såväl budgetunderskottet som den federala statsskulden. Sådana
finanspolitiska beslut pressar räntorna nedåt och minskar
samtidigt behovet av QE3. För kongressen gäller det att
hitta en inriktning på den framtida finanspolitiken som ger
en optimal mix av åtgärder som både sparar och som i möjligaste mån undviker att skada tillväxten i såväl det korta
som längre tidsperspektivet.
Feds egen analys av behovet och effekterna av QE3 lär
nog omges av betydligt fler frågetecken än QE1 och
QE2. Och det verkar också finnas en splittring inom Fed
kring för- och nackdelar av en QE-strategi. Den övergripande Fedstrategin är att ge hushåll och företag incitament
till fortsatt ”lagom” konsumtion och investeringar. Samtidigt måste räntorna förbli onormalt låga för att hantera en
onormal situation och rädslan för deflation måste undvikas.
QE3 handlar inte om ett behov att tillföra mer pengar till
banksystemet. De pengar som Fed har tillfört räcker mer än
väl. För att likviditeten också ska bli tillgänglig utanför bankernas balansräkning krävs en stabil ekonomi (läs: arbetsmarknad) och en stabilisering av fastighetsmarknaden och
en minskad risk för bankerna i eurozonen – allt för att
minska osäkerheten i och mellan amerikanska banker.
Kritiken från omvärlden mot QE1 och QE2 verkar i
första hand gå via oron för en alltför svag dollar – att
expansionen av Feds balansräkning innebär att världen
översköljs med ”nytryckta” dollarsedlar. Dollarns värde
pressas, vilket skulle innebära att andra länders konkurrenskraft försvagas. Hittills har denna dollareffekt i viss
mån accepterats av andra länder i och med att den hjälpt
till att dämpa den importerade inflationen (råvarupriser). I
takt med att råvaruprisuppgången klingar av och priserna
backar på sämre tillväxtutsikter kan kritiken mot USA
återvända. Likväl är kritiken kring dollareffekten svår att
förstå eftersom kreditmultiplikatorn i USA varit trög – den
har gjort att mängden nya dollar som skapats varit förhållandevis begränsad i jämförelse med monstruösa ökningen
av den monetära basen.
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USA:s federala skuld ligger kring 100 procent och budgetunderskottet kring 10 procent av BNP. Så sent som i
slutet av 2010 fick USA:s ekonomi nya finanspolitiska stimulanser (bl a skattesänkningar). Under våren har kongressen enats om en del åtstramningar. Kreditvärderingsinstitut har hotat med på sikt sänkt kreditbetyg för USA om
demokrater och republikaner fortsätter att dels ”leka” med
hanteringen av skuldtaket, dels visar på bristande probleminsikt kring behovet av en medel/långfristig plan för att
bringa de federala finanserna på rätt köl igen.
QE3 blir tämligen tandlöst om trovärdigheten för
USA:s statsfinanser minskar och framkallar högre räntor. Feds agerande genom en ny omgång av t ex köp av
amerikanska statspapper riskerar också att skada Feds
egen trovärdighet och leda till allmänt stigande räntor. QE3
kan därför bara vara aktuell i en situation där USA:s

Sammanfattningsvis: Sannolikheten för att USA sjösätter
QE3 framåt hösten är låg – läget i
USA:s ekonomi måste i så fall försvagas påtagligt samtidigt som deflationsrisken återvänder med besked.
Den sistnämnda risken kan Fed sannolikt påverka genom ökade förväntningar på att USA:s ekonomi ska
”översköljas av pengar som släpps ut från en Fedhelikopter”. Avgörandet kring QE3 ligger hos politikerna
och deras hantering av de offentliga finanserna – en trovärdig och politiskt uthållig saneringsplan som levereras
efter sommaren, och som inte behöver innebära
kortsiktig budgetåtstramning, har förmodligen samma
effekt på ekonomin som QE3. Därmed undviker Fed inre
splittring och USA spänningskrafter med andra länder.
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