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Förlängning av kreditavtal med Internationella 
valutafonden (IMF) 

Direktionen beslutar att 

 godkänna att det kreditavtal som Riksbanken ingick med IMF den 21 april
2017 förlängs med ett år till och med den 31 december 2020 samt

 ge riksbankschefen i uppdrag att underrätta IMF om beslutet ovan.

Bakgrund 

Riksbanken ingick den 21 april 2017 ett avtal om ett bilateralt lån till IMF om 7,4 
miljarder SDR. Riksbanken hade dessförinnan inhämtat riksdagens godkännande för 
att ingå avtalet. Syftet med avtalet var att temporärt förstärka IMF:s 
utlåningskapacitet för att stödja stabiliteten i det internationella betalningssystemet. 
Avtalet får endast utnyttjas om IMF:s utlåningskapacitet från andra finansieringskällor 
faller under en kritisk nivå, vilket hittills inte har skett. IMF har motsvarande 
kreditavtal med 39 andra länder. 

Kreditavtalet gäller initialt fram till och med den 31 december 2019, men i avtalet står 
att IMF har rätt att förlänga avtalet med ett år med Riksbankens godkännande. I det 
mandat som Riksbanken fick av riksdagen så stipuleras det att avtalet får gälla som 
längst till och med den 31 december 2020.  Att förlänga den föreslagna tidsperioden 
ryms alltså inom ramen för det mandat som Riksbanken fått av riksdagen. 

IMF:s exekutivstyrelse beslutade den 20 maj 2019 att ställa en förfrågan till 
långivarländerna om en förlängning av alla bilaterala kreditavtal med ett år. Den 
nordisk-baltiska valkretsen där Sverige ingår stod bakom det beslutet. Därefter 
mottog Stefan Ingves, i egenskap av svensk guvernör i IMF, den 30 maj ett brev från 
IMF:s chef Christine Lagarde med en förfrågan om Riksbankens godkännande att 
förlänga avtalet fram till och med den 31 december 2020, vilket är den maximala 
löptiden för det existerande avtalet. 
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Överväganden 

IMF och dess medlemsländer är eniga om att valutafonden behöver ha tillräcklig 
utlåningskapacitet för att effektivt kunna utföra sin centrala roll i det globala 
finansiella skyddsnätet och det pågår diskussioner om hur IMF:s resurssituation bör 
hanteras framgent. Som en överbryggningslösning tills att de mer långsiktiga 
förslagen konkretiseras så har IMF nu efterfrågat en förlängning av länders bilaterala 
låneavtal med ett år. Detta diskuterades av IMF:s styrelse den 20 maj och samtliga 
långivare signalerade där ambitionen att godkänna en sådan förlängning, men att de 
slutgiltiga besluten tas i de nationella processerna. 

Den föreslagna förlängningen får inte någon omedelbar effekt på Riksbankens 
balansräkning. Effekten uppstår först om och när IMF utnyttjar lånemöjligheten. IMF 
får enbart utnyttja avtalet om dess utlåningskapacitet från andra källor dvs. 
medlemskapitalet och de nya lånearrangemangen (NAB), faller under den kritiska 
nivå som angetts i avtalen (100 miljarder SDR). I dagsläget är det långt kvar till den 
nivån.   

Mot bakgrund av behovet av att tillförsäkra tillräckliga resurser för IMF så anser 
Riksbanken att det vore olyckligt om valutafondens utlåningskapacitet minskade 
kraftigt, vilket skulle bli en konsekvens om lånen löpte ut redan vid årsskiftet. 

Sammantaget talar dessa överväganden för att Riksbanken bör godkänna att det 
kreditavtal som Riksbanken ingick med IMF den 21 april februari 2017 förlängs med 
ett år.  




