
 
 
 
 
 
 

 
I en forskningsrapport med titeln Maintaining Financial Stability in an Open 
Economy - Sweden in the Global Crisis and Beyond analyseras den svenska 
Riksbankens hantering av den finansiella krisen.  
 
Författare till rapporten är två amerikanska forskare, Ralph Bryant, senior 
fellow vid Brookings Institution, och Dale Henderson, professor vid 
Georgetown University, och en svensk forskare, ekon dr Torbjörn Becker, 
SITE (Stockholm Institute of Transition Economics), tidigare på IMF. De 
amerikanska forskarna har arbetat många år på den amerikanska 
centralbanken Fed.  
 
Rapportens innehåll i korthet: 
 
Det svenska finansiella systemet är extra känsligt för störningar på 
internationella kapitalmarknader på grund av att svenska banker och andra 
finansiella institutioner har så stora tillgångar och fordringar på utlandet. 
Denna öppenhet mot omvärlden har många fördelar, men det innebär 
också större risker.  
 
Under krisen fick både Riksbanken och Riksgälden stötta det svenska 
finansiella systemet med omfattande åtgärder som bland annat 
inkluderade utlåning i kronor och utländsk valuta, garantier av bankers 
skulder, övertagande av insolventa institutioner och kapitaltillskott till en 
solvent bank. En stor del av de åtgärder som sattes in var direkt motiverade 
av banksystemets internationella kopplingar. 
 
Rapporten bedömer att de olika stödåtgärderna i det stora hela 
genomfördes på ett snabbt och effektivt sätt och mildrade krisens effekter 
på det svenska finansiella systemet.  



 
Författarna lyfter också fram ett antal lärdomar om hur politiken för att 
hantera störningar i det finansiella systemet skulle kunna förbättras i 
framtiden.  
 

 I första hand krävs nya regleringar av den finansiella sektorn. Men 
det kan också behövas förändringar av penningpolitiken och 
Riksbankens agerande. Det beror på att sambandet mellan 
penningpolitik och finansiell stabilitet är starkare än vad som 
tidigare antagits.  

 

 Underlaget för de penningpolitiska besluten kan behöva integrera 
det finansiella systemet bättre i analyserna.  

 

 Detta innebär i sin tur att rollfördelningen mellan Riksbanken och 
andra myndigheter, i första hand Finansinspektionen, bör 
förtydligas. 

 


