
Ämnena för andra utskottet:  
 

1. Undersök det nuvarande finansiella systemet och dess påverkan på hållbar utveckling i syfte att 

förhindra vidare finansiell kris 

Undersök anledningarna till krisen, hur den uppstod och hur agerandet av olika aktörer på den 

finansiella arenan bidragit till att orsaka den. Skapa sedan en resolution där ni föreslår hur man kan 

omstrukturera finanssystemet för att främja en hållbar utveckling. 

 

2. Utveckla system för tillbakadragandet av stimulanspaket 

På grund av finanskrisen har många länder sjösatt stora stimulanspaket, det vill säga att regeringarna 

lånar pengar för att stimulera ekonomin och därigenom motverka lågkonjunktur och andra effekter av 

finanskrisen. Dessa stimulanspaket varierar i storlek men ett stort antal länder står idag i enorma 

skulder. Utarbeta en strategi för att underlätta ländernas arbete i att betala tillbaka lånen. 

 

3. Utveckla strategier för att främja mikrokredit och mikrofinans i Afrika 

Mikrokredit och mikrofinans används för att stimulera verksamhet i tredje världen. Intresset har vuxit 

markant de senaste åren och idag är ca 100 miljoner människor kunder i mikrofinansinstitutioner, men 

tillväxtpotentialen är i det närmaste oändlig. Arbeta fram strategier för att förbättra 

mikrofinansinstitutioner i Afrika samt för att göra dem mer tillgängliga för befolkningen.  

  

Nedan följer hjälp till förberedelserna av dessa ämnen: 

Det internationella finanssystemet: 

Beskrivning: 
Det internationella finansiella systemet är byggt på globala mellanstatliga transaktioner av finanser i 

form av till exempel fondbörser, aktier eller handel av varor och tjänster och det kan ses som en följd 

av globaliseringen. 

Dessa institutioner utgör en ram för att utföra ekonomiska transaktioner och penningpolitiken. De 

bidrar också till att kanalisera sparande till investeringar. 

Stabiliteten på finansmarknaden är starkt bunden till världens ledande industriländers ekonomi, USA, 

Japan och Tyskland, för att nämna några. 

Frasen "konjunkturcykel" beskriver hur ekonomin fungerar. Fluktuation har existerat genom tiderna 

och fram till nu har en ekonomisk nedgång alltid följts av rikedom och välstånd.                

Bland finansinstitutens historias milstolpar räknas införandet av Guldstandarden, grundandet av 

Internationella Valutafonden (IMF), Världsbanken i Bretton Woods och avskaffandet av fasta 

växelkurser, vilket ägde rum i 1973. 

Vikten av ett väl organiserat finansiellt system: 
Ett väl reglerat, sunt finansiellt system är mycket viktigt för makroekonomisk och finansiell stabilitet i 

en värld av ökat kapitalflöde samt för att stödja den ekonomiska tillväxten. Problem i det finansiella 

systemet kan minska effektiviteten i penningpolitiken och även fördjupa eventuella ekonomiska 

nedgångar. Den nuvarande finansiella krisen medför en tydlig indikation på att instabila nationella 

marknader lätt kan leda till internationella problem och därmed är det viktigt att var land försöker 



bygga upp ett så varaktigt system som möjligt. 

 

Hur IMF bidrar till att främja finansiella systemets stabilitet:  
IMF använder både multilaterala och bilaterala övervakningsmetoder, utformning av utlåningsprogram 

och tillhandahållande av tekniskt bistånd.  

 

Bilateral övervakning - den regelbundna dialog och politiska rådgivning IMF har i uppdrag att ge 

sina medlemmar. Den omfattar makroekonomisk och finansiell utveckling i länderna, samt 

utvecklingen av nya policys som ska främja detta.  

Man har arbetat för att förbättra övervakningen genom att fördjupa sin uppsikt över frågor rörande det 

finansiella systemet och i synnerhet genom att främja Financial Sector Assessment Program (FSAP). 

De är avsedda att bättre kunna identifiera det finansiella systemets styrkor och svagheter, och därmed 

minska frekvensen och intensiteten i systemets potentiella problem.  

 

Multilateral övervakning – introducerar ett övervakningssystem som täcker flera länder och 

regioner. Många relevanta frågor sträcker sig över flera jurisdiktioner, såsom ekonomier och 

finansiella system alltmer integrerade över gränserna. Spridning av information från ett land eller 

finansiellt system till ett annat förekommer ofta.  

 

IMF-stödda program - omfattar åtgärder för att stärka medlemsländernas finansiella system. IMF 

bistår också medlemmar i att identifiera och diagnostisera det finansiella systemets problem, utforma 

strategier för systematiska reformer samt att omstrukturera banker och se till att dessa strategier är 

förenliga med lämpliga strukturella åtgärder.  

Det är också tekniskt bistånd från IMF som hjälper medlemsländerna att genomföra särskilda åtgärder 

i syfte att stärka deras finansiella infrastruktur. Den kan innefatta utbildning och rådgivning om 

förbättrad penning- och finanspolitik, eller utveckling av valuta- och kapitalmarknaden.  

 

The Financial Sector Assessment Program - ett gemensamt initiativ av Världsbanken och IMF, som 

ger länder med en omfattande utvärdering av deras finansiella system. Det bildades 1999, delvis som 

en reaktion på dåvarande krisen i Asien, och uppmanar det internationella samfundet att intensifiera 

gemensamma ansträngningar för att övervaka det finansiella systemet.  

Funktion och uppdrag: FSAP har i syfte att uppmärksamma nationella myndigheter på sannolika 

sårbarheter i deras finansiella sektorer, vare sig problemet ligger i landet i fråga eller kommer utifrån, 

och att hjälpa dem utforma åtgärder som ska minska problemen. Kärnan i handlingsplanen är att 

förebygga och mildra kriser. Utveckling, risker och sårbarheter i vissa områden analyseras med hjälp 

av en rad finansiella sundhetsindikatorer och mikroekonomiska stresstester. Vissa institutioner 

behöver granskas för att kunna säkerställa en omfattande bedömning av både stabilitet och 

utvecklingsbehov (exempel: förvaltningsstruktur, återbetalning av lån, öppenhet, ansvarighet). 

Handlingsplanen innehåller också bedömningar av olika internationellt vedertagna normer i den 

finansiella sektorn.              

Rapporterna om handlingsplanen för finansiella tjänster är utformade för att bedöma stabiliteten i det 

finansiella systemet som helhet, och inte som enskilda institutioner. Dessutom representerar FSAP 

rapporter synen av bedömningsgruppen.     

Konsekvenser av arbetet i IMF och Världsbanken: FSAP gynnar konsekvent analys och rådgivning 
inom IMF:s och Världsbankens arbete i finanssektorn, optimerar knappa expertresurser och minskar 



dubbelarbete genom att involvera bredare samarbete och utnyttjande av experter från nationella och 

internationella organ. Det informerar IMF:s övervakningsprocess och bankens övriga verksamhet 

inom det finansiella systemet. Både IMF-stödda program och tekniskt bistånd bygger på 

handlingsplanens resultat.  

IMF:s fokus i handlingsplanen ligger på arbete och processer inom den finansiella sektorn och den 

makroekonomiska prestanda och stöd för en politik som gör de finansiella systemen mer 

motståndskraftiga mot chocker och minskar sannolikheten för kriser i det globala systemet. 

Världsbankens fokus i handlingsplanen ligger på att stärka den finansiella sektorn för att främja 

ekonomisk utveckling och minska fattigdom. För industrialiserade länder är FSAP:s arbete uteslutande 

IMF:s ansvar, dock kan Världsbanken erbjuda experter inom specifika områden.  

 

http://www.un.org/News/Press/docs//2009/ga10817.doc.htm - useful for delegates – some countries’ 

ideas and goals are mentioned! (if you read carefully) 

http://www.un.org/ga/president/63/interactive/financialcrisis/outcomedoc.pdf - possible solutions in 

the end (do NOT copy-paste!) 

http://www.financialpolicy.org/financedev.htm - very useful for information 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/banking.htm  

http://www.unagb.org/global_classrooms/gc_research_resources.cfm  

http://www.un.org/esa/ 

Mikrokredit/Mikrofinans: 

Allmän information:  
Ungefär hälften av världens befolkning lever under förhållanden som inte kan ses som mänskliga. 

Med en inkomst på mindre än 1 dollar per dag, kämpar dessa människor för att överleva och har ingen 

chans att leva sina liv. På grund av brist på ett stabilt jobb, avsaknad av ett fungerande 

sjukvårdssystem, undernäring och brist på färskvatten, lever miljarder av människor under 

oförutsägbara, instabila omständigheter där de inte vet hur deras situation kommer se ut dagen efter. 

Fattigdom kan inte enkelt förklaras. Frågor om huruvida fattigdomen har ökat i hela världen kan inte 

enkelt besvaras, eftersom sådana uppgifter endast har gjorts de senaste åren. Vi vet alla att detta 

problem måste lösas. Vårt jobb är att ta itu med orsakerna till fattigdom, samt att tillhandahålla 

produktiva resolutioner, krediter och utbildning. 

År 1995 undertecknade FN den första resolution om ämnet. 

(http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N96/762/67/PDF/N9676267.pdf?OpenElement)  

Vi befinner oss nu i det andra årtiondet i kampen mot fattigdom och ett par saker har förändrats sen 

arbetet först inleddes. Extra vikt läggs nu vid att främja internationellt samarbete, då utvecklingen 

världen över har varit väldigt ojämn. I vissa länder har det skett förbättringar, men läget för kvinnor 

och barn har försämrats. Det kommande decenniet kommer FN erbjuda ytterligare stöd åt 

internationellt överenskomna utvecklingsmål (såsom millennieutvecklingsmålen) och betonar vikten 

av att mobilisera ekonomiska resurser nationellt och internationellt.  

En viktig aspekt av kampen mot fattigdom är hur man kan hjälpa människor på en individuell nivå. 

Mikrofinans och mikrokredit är här en bra lösning.  

 

Muhammad Yunus, grundare av mikrokrediter:  
Muhammad Yunus, grundaren av Grameen Bank, är en bankir från Bangladesh och var professor i 

nationalekonomi, inom vilket han utvecklat begreppet mikrokrediter.  

Idén om Mikrofinans och mikrokrediter utvecklades under 1970-talet, när Yunus gav små lån till en 

grupp på nästan 50 familjer under den mycket omfattande svälten i Bangladesh 1974. Hans mål var att 



ge dem möjlighet att skapa små saker de sedan kunde sälja för en liten vinst, utan att belastas med de 

höga räntor större banker hade.  

   

Mikrokrediter:  
Mikrokrediter ger små lån till människor med mycket låga inkomster för att de ska ha möjlighet att 

skapa egna sysselsättningsprojekt vilka genererar inkomst. Det låter dem ta hand om sig själva och 

naturligtvis deras familjer. Tillgången till små mängder av krediter med rimliga räntor ger en 

möjlighet för fattiga människor att själva ta initiativ och förbättra sina liv.  

Eftersom Mikrokrediter erbjuder en rad tjänster och resurser hjälper det människor att ta sig ur 

fattigdomen med värdighet och systemet har mycket höga återbetalningssiffror. 

Världsbanken har ännu inte gjort en betydande ansträngning i att investera i mikrofinansiering.  

Speciellt kvinnor spelar en stor roll för mikrokrediter, eftersom de vanligtvis investerar de pengar som 

de lånar - i kycklingar till exempel. De köper kycklingar så att de kan sälja ägg och efter en viss tid får 

de får tillräckligt med pengar för att betala tillbaka de pengar de lånat.  

 

Mikrofinans:  
Mikrofinansiering hänvisar till lån, sparande, försäkring, överlåtelse, mikrokreditlån och andra 

finansiella ”produkter” som riktar sig till låginkomsttagande klienter. De flesta av lånen går till 

kvinnor, eftersom studier har visat att kvinnor är mer benägna att återinvestera sin vinst i en 

verksamhet och i sina familjer. När familjer korsar fattigdomsgränsen och mikroföretag expanderar 

gynnas deras samhällen. Arbetstillfällen skapas, kunskap delas, medborgardeltagande ökar och 

kvinnor erkänns som värdefulla medlemmar av deras familjer och samhällen.  

 

Historia:  
IMF och Världsbanken har krävt av länder att skapa Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP) sedan 

1999 för att övervägas för skuldsanering genom Heavily Indebted Poor Countries (HIPC)-initiativet.  

PRSP:s beskriver makroekonomi, strukturell och social politik och de program som ett land avser 

implementera i syfte att minimera den nationella fattigdomen samt behov av extern finansiering.        

Följande fem principer har etablerats gällande PRSP: Landsdriven, resultatinriktad, förståelig, 

partnerskapsorienterad och långsiktig.                            

Mikrofinansiering har varit en stor del av PRSP och ses som en utmärkt strategi för att uppnå en brett 

baserad tillväxt och minska fattigdomen, då det är en modell baserad på att bygga långsiktiga 

relationer och hållbar affärsverksamhet. 

Det mest framgångsrika exemplet för mikrofinans anses vara Bangladesh, med stöd av Grameen Bank 

som har lånat ut cirka 5 $ miljarder till nästan 4 miljoner låntagare, varav nästan hälften har passerat 

gränsen för fattigdom. Detta är en tydlig indikation på hur effektivt mikrofinans är. 

 

 

Ni hittar mer information på: 

www.imf.org 

www.worldbank.org 

www.wto.org 

www.un.org 

http://documents.un.org/ 

Gamla resolutioner och nyhetsartiklar är också bra källor. 

Ex. www.bbc.com 


