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Att världens finansministrar och centralbankschefer i helgen kunde enas om en 
fempunktsplan för att återställa förtroendet på de finansiella marknaderna är en stor 
framgång. Internationella valutafondens, IMF:s, samtliga medlemmar är överens om 
att med alla medel nu stödja banker och finansiella institut som är systemviktiga. 
Samtliga regeringar och centralbanker förbinder sig att se till att banker och andra 
finansiella företag har tillgång till både lång- och kortfristiga krediter. Vidare ska 
regeringar och centralbanker se till att banker och andra finansiella företag har det 
kapital som behövs för att möjliggöra utlåning till företag och hushåll och därmed 
återskapa förtroendet.  

Överenskommelsen i helgen innebär också att alla länder ska se till att de nationella 
insättargarantisystemen är hållbara och konsistenta. alla sparare ska känna att deras 
tillgångar på olika konton är trygga och säkra. myndigheter i alla länder ska också 
vidta de åtgärder som behövs för att få igång andrahandsmarknaden för olika värde-
papper, till exempel bostadsobligationsmarknaderna.

Finansministrar och centralbankschefer är också eniga om att imF ska ha en central 
roll i att samordna den fortsatta processen för att återupprätta förtroendet på de 
globala finansmarknaderna, dels genom att med sin utlåning hjälpa de länder som har 
betalningsproblem, dels genom att fungera som plattform för diskussioner om vad 
som ska göras för att undvika att liknande kriser uppstår i framtiden. 

Åtgärderna bör leda till att förtroendet på finansmarknaderna förbättras och vi ser nu 
ett visst ljus i tunneln när det gäller den pågående finansiella krisen. Det kommer dock 
att ta lite tid att genomföra alla åtgärder som behövs på nationell nivå i olika länder. 
sverige har ställt sig bakom fempunktsplanen. För vår del innebär detta att regering-
en, riksbanken och övriga berörda myndigheter genomför de åtgärder som bedöms 
nödvändiga.

riksbanken har löpande under de senaste veckorna vidtagit en rad åtgärder för att 
underlätta kreditförsörjningen och förbättra de finansiella marknadernas funktionssätt. 
Det kommer vi att fortsätta med till dess att förtroendet återskapats och kreditförsörj-
ningen till företag och hushåll fungerar normalt igen.  


