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Riksbankens utlåning till Internationella 
valutafonden, IMF – hur och varför? 
Åsa Ekelund och Emelie Mannefred
Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet

När Lehman Brothers gick i konkurs hösten 2008 sattes världsekonomin i gungning 
och ännu är osäkerheten om den framtida ekonomiska utvecklingen stor, inte minst 
i euroområdet. Flera länder i Europa har behövt vända sig till Internationella valu-
tafonden, IMF, för att söka finansiellt stöd och risken finns att fler kommer att följa 
efter. För att ha beredskap att möta ett eventuellt ökat lånebehov behöver IMF öka 
utlåningskapaciteten med 500 miljarder amerikanska dollar. Eftersom det är frågan 
om en tillfällig förstärkning är kortfristiga bilaterala lån från fondens medlemsländer 
det snabbaste och smidigaste sättet för IMF att utöka sin utlåningskapacitet. Eurolän-
derna enades om att tillsammans låna ut 150 miljarder euro med förhoppningen att 
även andra ska bidra, inte minst övriga EU-länder. Riksbankens direktion beslutade 
i december 2011 att verka för ett riksdagsbeslut som ger Riksbanken rätt att låna ut 
ytterligare upp till 100 miljarder kronor till IMF. Ett viktigt skäl för Sverige att bidra till 
att finansiera ytterligare medel till IMF är just att dessa medel kan användas för att 
dämpa effekterna av skuldkrisen i euroområdet.

En global ekonomi kräver globalt ansvar 
Sverige är ett litet exportberoende land där 50 procent av bruttonationalprodukten, 
BNP, utgörs av export, varav drygt 70 procent går till Europa. Dessutom är Sveriges 
och Europas finansiella system nära sammanlänkade. Därmed har Sverige ett starkt 
egenintresse av att bidra till lösningar som syftar till att stabilisera vårt närområde. För 
ett litet land som Sverige är det särskilt viktigt med starka internationella organisatio-
ner som kan verka för tydliga spelregler, lika för alla, och bidra med krishantering på 
det globala planet. Sverige deltar därför aktivt i det internationella samarbetet och ett 
exempel är genom den Internationella valutafonden, IMF, där Sverige varit medlem 
sedan 1951. Det är staten Sverige som är medlem, men regeringen utsåg vid inträdet 
Riksbanken till kontaktorgan gentemot IMF. Det är Riksbanken som svarar för Sveriges 
finansiella åtaganden gentemot IMF men varje låneåtagande kräver ett riksdagsbeslut. 

IMF hjälper sina medlemsländer med ”nödlån”
IMF grundades i slutet av andra världskriget och fick i uppgift att övervaka det då-
varande internationella valutasystemet och att verka för stabila växelkurser och färre 
handelshinder. Antalet medlemmar har ökat genom åren och i dagsläget har IMF 187 
medlemsländer, det vill säga näst intill alla länder är medlemmar. Utlåning till krisdrab-
bade länder har alltid varit en hörnpelare i IMF:s verksamhet. Vilka länder som har 
behövt låna av valutafonden har varierat under åren och likaså har de totala utlå-
ningsvolymerna – sedan IMF grundades har 80 procent av medlemsländerna någon 
gång behövt låna av fonden. Sverige tillhör den minoritet som aldrig behövt söka 
IMF:s hjälp. Däremot underställde sig Sverige under 1990-talskrisen ”särskild övervak-
ning” från IMF, liknande den som Italien bad om i samband med G20:s toppmöte i 
Cannes 2011.

Denna ekonomiska 
kommentar beskriver 
hur Riksbankens utlå-
ning till IMF fung-
erar och varför det är 
viktigt för Riksbanken 
att låna ut medel till 
valutafonden. Kom-
mentaren innehål-
ler även en historisk 
genomgång av 
Riksbankens insatser 
inom ramen för IMF:s 
utlåning. Mot den bak-
grunden presenteras 
riksbanksdirektionens 
beslut om att verka för 
ett riksdagsbeslut som 
ger Riksbanken rätt att 
temporärt förstärka 
fondens utlåningska-
pacitet med ytterligare 
upp till 100 miljarder 
kronor. Beslutet mo-
tiveras av det faktum 
att valutafonden 
behöver förstärka sin 
utlåningskapacitet 
eftersom lånebehovet i 
många länder har ökat 
i samband med den 
pågående skuldkrisen i 
euroområdet. En sådan 
insats kan hjälpa till att 
stabilisera situationen 
i Sveriges närområde 
även på längre sikt 
därför att fondens utlå-
ning är förenad med 
krav på nödvändiga 
reformer hos låntagar-
länderna. 
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n Beslutet om huruvida ett land ska få låna pengar av fonden fattas av IMF:s styrelse 
som består av 24 ledamöter och som tillsammans representerar valutafondens samt-
liga medlemsländer.1 Sverige delar en styrelsestol med de övriga nordisk-baltiska län-
derna. IMF har flera typer av utlåningsfaciliteter anpassade för att möta länders olika 
behov. Merparten av utlåningen sker dock via de traditionella IMF-programmen som 
inkluderar övervakning och krav på ekonomiska reformer.2 På så sätt minskar man de 
risker som all utlåning är förenad med, i det här fallet att låntagarens beteende kan 
ändras och bli mer riskfyllt när lånet är utbetalt, ett så kallat moral hazard-problem. 
Genom att IMF ställer tydliga villkor (så kallad konditionalitet) får de berörda länderna 
istället incitament att komma till rätta med de problem som lett till att de tvingats 
söka finansiellt stöd. Villkoren är också ett sätt för IMF att se till att pengarna betalas 
tillbaka så att de sedan kan lånas vidare till andra länder. När ett låneprogram utfor-
mas kommer IMF och låntagarlandet överens om ett så kallat ”Letter of Intent” som 
beskriver vilka ekonomiska och finansiella åtgärder låntagarlandet ska genomföra. 
Utbetalningarna sker sedan oftast kvartalsvis och varje delutbetalning föregås av en 
utvärdering av landets åtgärder så långt, vilken ska godkännas av IMF:s styrelse. 

För varje kreditgivare är det nödvändigt att ha god inblick i låntagarens specifika 
förutsättningar och via sin kontinuerliga övervakning har IMF unika kunskaper om 
medlemsländerna. Fonden gör bland annat återkommande utvärderingar av alla med-
lemsländer, där såväl realekonomin som den finansiella sektorn granskas. Just gransk-
ningen av den finansiella sektorn har fått större utrymme de senaste åren, detta som 
en direkt lärdom av den globala finanskrisen då man underskattade de svagheter som 
byggdes upp i det finansiella systemet. Dessa kunskaper gör att fonden kan se när 
problem riskerar att spridas mellan länder och regioner, och den kan därigenom även 
bidra till att förebygga internationella ekonomiska kriser. 

Sverige har alltid bidragit till IMF:s resurser 
Alla medlemsländer ställer en summa pengar till IMF:s förfogande och dessa medel 
utgör grundstommen i finansieringen av valutafondens utlåning. De kan liknas vid 
ett insatskapital. Hur mycket varje medlem ska tillhandahålla avgörs utifrån en formel 
som tar hänsyn till bland annat landets ekonomiska storlek och hur öppet landet är för 
internationell handel och finansiella flöden.  

Sverige och Riksbanken har alltid aktivt stöttat IMF:s verksamhet.3 Riksbanken har 
flera gånger bidragit till olika lånearrangemang i syfte att temporärt stärka IMF:s 
utlåningskapacitet. Första gången var 1962 då Riksbanken medverkade till att starta 
de ”generella lånearrangemangen” (General Arrangements to Borrow, GAB) som IMF 
kan utnyttja vid situationer då extra utlåningskapacitet utöver insatskapitalet är nöd-
vändig. GAB initierades av de så kallade G10-länderna där Sverige ingår.4 GAB utöka-
des sedan 1983, delvis till följd av ett stort låneprogram riktat till Mexiko. Femton år 
senare skapades de ”nya lånearrangemangen” (New Arrangements to Borrow, NAB) 
med en bredare medlemskrets, som även inkluderade några av de så kallade tillväxt-
marknadsländerna. Denna gång var det Brasiliens lånebehov som var den utlösande 
faktorn och som, i kombination med programmet till Korea året innan, tog en bety-
dande del av IMF:s utlåningskapacitet i anspråk. 

Lånearrangemangen GAB och NAB fungerar rent tekniskt på samma sätt som insats-
kapitalet, det vill säga att det är ”lånelöften” som IMF kan utnyttja vid behov. Skill-
naden är att insatskapitalet är ett permanent arrangemang, medan de extra lånear-
rangemangen kan betraktas som en ”reservtank”. För att aktivera dem krävs beslut av 
IMF:s styrelse. När reservtanken är aktiverad ökar den totala summan som IMF kan 
be Riksbanken och andra deltagarländer att tillhandahålla.  

1. Utlåning sker endast till IMF:s medlemsländer och inom ramen för de utlåningsfaciliteter som IMF:s styrelse har enats om. Det finns med 
andra ord tydliga regler för när och hur IMF kan låna ut pengar.
2. IMF-programmen till bland annat Lettland (2008), Island (2008), Grekland (2010), Irland (2010) och Portugal (2011) var samtliga 
förknippade med villkor om reformer. I Europa är det endast Polen (2009, förnyat 2010) som utnyttjat en av de mer försäkringsliknande 
faciliteterna, den så kallade Flexible Credit Line (FCL).
3. Vi diskuterar här endast de tillfällen som Riksbanken bidragit direkt till IMF:s finansiering, men det finns även andra vägar att bidra till 
internationell krishantering. Under 1990-talet finansierade Riksbanken överbryggningskrediter till ett tiotal centralbanker i avvaktan på 
att IMF-program skulle komma på plats. På senare år har Riksbanken ingått swapavtal för att kortfristigt hjälpa andra centralbanker och 
regeringen tagit beslut om att bidra till finansiering av IMF-program genom bilaterala lån direkt till länder.
4. ”Group of Ten” (G10) är en informell sammansättning av länder som består av Belgien, Frankrike, Holland, Italien, Japan, Kanada, 
Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA.
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n Regeringar och centralbanker kan också besluta om tillfälliga bilaterala lån till IMF. 
Bilaterala lån är det snabbaste sättet att utöka IMF:s utlåningskapacitet och tanken är 
att de ska dras tillbaka när lånebehoven minskar, alternativt fungera som en över-
bryggning till dess att mer långsiktig finansiering är på plats. Riksbanken har deltagit 
även i sådana initiativ, senast 2010. Bakgrunden var då att G20 på sitt toppmöte i 
London 2009 lovade att utöka IMF:s resurser för att kunna möta det ökade lånebehov 
som följde av den globala finanskrisen. Flera länder gav då bilaterala lån till IMF och 
de kom att fungera som överbryggningskrediter. Dessa åtaganden fördes sedan över 
till NAB 2011, ett initiativ Riksbanken också deltog i. Ökningen av NAB är ett mer 
långsiktigt åtagande eftersom NAB-arrangemanget inte har något givet slutdatum. 

Lån till IMF kan liknas vid kreditlinor, med låg risk 
och låg avkastning
Riksbankens finansiella åtaganden gentemot IMF (insatskapital, NAB, GAB och bilate-
rala lån) kan liknas vid lånelöften eller garanterade kreditlinor. Det betyder att IMF kan 
be Riksbanken att tillhandahålla medel från valutareserven då fonden behöver det för 
sin vidareutlåning till andra länder. Låneavtalen mellan institutionerna sätter gränsen 
för hur mycket IMF kan begära från Riksbanken. IMF gör kvartalsvisa prognoser över 
hur stor del av ”lånelöftena” som de förväntar sig behöva utnyttja vilket underlättar 
medlemsländernas planering. Det vanligaste är att IMF ber Riksbanken tillhandahålla 
amerikanska dollar. Fonden har hittills endast utnyttjat en begränsad del av Riks-
bankens totala åtaganden, i genomsnitt motsvarande drygt 22 procent. Detta beror 
delvis på att bara vetskapen om att pengar finns att tillgå i vissa fall lugnar de finan-
siella marknaderna, vilket i sin tur leder till att en mindre andel av resurserna behöver 
utnyttjas. 

Medlemsländernas utlåning till IMF är också förknippad med mycket låg risk. Riks-
banken lånar ut medlen till IMF som i sin tur lånar vidare till tredje land och det är 
valutafonden som bär hela kreditrisken. IMF är en så kallad prioriterad fordringsä-
gare och har därmed högsta prioritet när lån ska återbetalas. Det innebär att det är 
mycket ovanligt att IMF gör kreditförluster på sin utlåning. Det är även detta som gör 
det möjligt för IMF att ta en risk genom att låna ut pengar till länder som redan har 
problem, eftersom fonden ändå är först att få tillbaka pengarna. Medlemsländerna 
riskerar alltså inte kreditförluster vid varje enskild utlåning.  Däremot accepterar de 
låg avkastning för att finansiera en buffert som IMF använder för att möta eventuella 
kreditförluster. När pengarna lånas vidare lägger fonden på en räntemarginal, som an-
vänds dels till att finansiera IMF:s löpande verksamhet5, dels till att bygga upp denna 
buffert.

När IMF utnyttjar medlemsländernas åtaganden betalar de ränta på de utestående 
beloppen. Räntan är en sammanvägning av räntan på tremånaders statsskuldväxlar 
utgivna i de fyra valutor som ingår i valutakorgen för särskilda dragningsrätter, SDR: 
amerikanska dollar, brittiska pund, euro och yen. SDR-räntan beräknas veckovis på 
basis av marknadsnoteringarna för dessa statsskuldväxlar och är alltså en kortfristig 
sammanvägd marknadsränta. Denna korta ränta kan anses vara relativt låg i förhål-
lande till andra, mer långsiktiga, placeringar som Riksbanken har möjlighet att inves-
tera i. Men det är inte avkastningen som är motivet till att bidra med medel till IMF – 
motivet är att skapa en förstärkt internationell brandvägg. På så sätt minskar risken för 
finansiella kriser som skapar stora kostnader för samhällsekonomin.  Därmed minskar 
också riskerna för att valutareserven i ett senare skede behöver användas för nationell 
krishantering.  

Riksbankens eventuella ytterligare bidrag
Riksbankens direktion beslutade i december 2011 att verka för ett riksdagsbeslut som 
ger Riksbanken rätt att låna ut ytterligare upp till 100 miljarder kronor till IMF. Beslu-
tet fattades i samband med att EU tagit ett initiativ till att ge ett tillfälligt europeiskt 

5. IMF beslutade för några år sedan att differentiera sin finansiering för att institutionen inte ska bli utarmad när utlåningen är låg (då det 
senare bör vara något enbart positivt för en institution som sysslar med global övervakning). 
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n bidrag till IMF:s resurser för att ge fonden ytterligare kapacitet att dämpa effekterna 
av skuldkrisen i euroområdet. Enligt beslutet ska Riksbanken arbeta för att det blir 
en rimlig fördelning av EU-ländernas individuella bidrag och att medlen lånas vidare 
under strikt konditionalitet, det vill säga med krav på att nödvändiga reformer ge-
nomförs. Summan 100 miljarder kronor fastställdes utifrån en bedömning av vad som 
skulle vara ett rimligt maximalt bidrag med hänsyn till storleken på Sveriges ekonomi 
och för att ge Sverige ett förhandlingsutrymme i de europeiska diskussionerna om 
resurstillskottet. Det är ännu inte klart hur stort det svenska bidraget blir och det 
är även oklart hur mycket andra länder utanför EU kan tänkas vara villiga att bidra. 
Internationella förhandlingar pågår om storleken på olika länders individuella bidrag 
och beloppen förväntas bestämmas under våren 2012. När beloppet är fastställt för 
Sveriges del gör Riksbanken en formell framställning till riksdagen som fattar beslutet. 
Därefter inleder Riksbanken och IMF förhandlingar om lånets villkor, som till exempel 
vilken löptid lånet ska ha. 

Vi har i denna ekonomiska kommentar illustrerat att det finns starka skäl för Sverige 
att låna ut ytterligare pengar till IMF. Ett bidrag till den förstärkning av de brand-
väggar som nu byggs upp internationellt kan förhoppningsvis stärka förtroendet på 
de finansiella marknaderna. En annan viktig anledning är att det den här gången 
är euroområdet som har problem. För Sverige är den europeiska ekonomin mycket 
viktig – särskilt ur exportsynvinkel – och egenintresset av att bidra till insatser som kan 
stabilisera euroområdet är därmed än mer påtagligt och uppenbart. 

Att Riksbankens bidrag går via IMF är viktigt. IMF:s globala mandat, landkännedom 
och långa erfarenhet av att hjälpa länder i kris har en avgörande betydelse och det är 
också något som Riksbanken lägger stor vikt vid i internationella diskussioner. Detta 
globala mandat innefattar även ett globalt ansvar. Eftersom världen genom handel 
och finansiella system är så pass sammanlänkad finns det risker att effekterna av 
skuldkrisen i euroområdet sprider sig och påverkar även andra länder och regioner. 
För att IMF ska ha tillräcklig kapacitet att kunna hjälpa alla sina medlemsländer är det 
därför rimligt att tillfälligt utöka fondens resurser.
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Diagram 1. IMF:s historiska utlåning och Riksbankens extrainsatser, 
miljarder SDR

Anm. Särskilda dragningsrätter, SDR, är en räkneenhet som IMF skapat. 
1 SDR motsvarar ungefär 10 SEK. Eftersom SDR skapades först 1969 finns 
inga jämförbara data från tidigare år, serien illustrerar därför endast åren 
1970–2011.  
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