
Beslut 

SVERIGES RIKSBANK 

SE-103 37 Stockholm 

(Brunkebergstorg 11) 

Tel +46 8 787 00 00 

Fax +46 8 21 05 31 

registratorn@riksbank.se 

www.riksbank.se 

DATUM: 2020-01-15 

AVDELNING: AFS 

HANDLÄGGARE: Marushia Li Gislén 

DNR 2018-00686 

1 [2] 

Riksbankens bidrag till IMF:s mjuka utlåning 

Förslag till direktionens beslut 

Direktionen föreslås besluta att inte efterskänka de medel som användes i det 
insättningsavtal som löpte ut den 31 december 2018 för finansiering av IMF:s mjuka 
utlåning 

Ärendet 
Riksbanken mottog sommaren 2018 ett brev från IMF med en förfrågan angående 
Riksbankens medel till IMF:s Heavily Indebted Poor Countries Trust (HIPC). IMF bad om 
fortsatt stöd i termer av en förlängd, eller efterskänkt, deposition. För båda alternativen 
krävdes riksdagsbeslut. På grund av otillräcklig information om bördefördelning och 
behov så fattades inget beslut och kapitalet återgick till Riksbanken när avtalet löpte ut. 

Överväganden 
Sverige åtog sig 1999 att bidra med 18,3 miljoner SDR för finansiering av IMF:s mjuka 
utlåning. Den mjuka utlåningen består av subventionerad utlåning och skuldlättnader för 
de fattigaste medlemsländerna som finansieras av frivilliga lån och gåvor samt 
försäljning av IMF:s guldreserv. Riksbanken använde medel från ett konto på IMF och 
kompletterade med ytterligare pengar från valutareserven för att sammanlagt deponera 
18,6 miljoner SDR räntefritt hos IMF. Avkastningen från depositionen skulle utgöra 
bidraget till IMF:s mjuka utlåning och förväntades motsvara 10,6 miljoner SDR.1  

Med motiveringen att depositionerna haft lägre avkastningen än väntat, delvis pga. den 
låga räntemiljön, kom under sommaren 2018 en förfrågan från IMF om att förlänga 
Riksbankens åtaganden i 5-10 år, alternativt att Riksbanken efterskänkte kapitalet. Båda 

1 Resterande medel (upp till de 18,3 miljoner SDR som Sverige utlovat) finansierade av Regeringskansliet via 
biståndsbudgeten.  
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alternativen hade krävt riksdagens godkännande. Då angavs ett antal ändamål som ett 
förlängt åtagande skulle kunna tillfalla; HIPC2, Poverty Reduction and Growth Trust 
(PRGT) eller Catastrophe Containment and Relief Trust (CCRT). HIPC och PRGT verkade 
dock ha tillräcklig finansiering så behoven bedömdes ligga främst hos CCRT. RK 
diskuterade om de skulle bidra med motsvarande summa från biståndsbudgeten men 
återkom efter en lång process att CCRT inte var tillräckligt prioriterat.  

På grund av otillräcklig information om bördefördelning och behov så fattades inget 
beslut och kapitalet återgick till Riksbanken vid årsskiftet 2018/19 när avtalet löpte ut. 
Då uppgick avkastningen till 6,3 miljoner SDR. Frågan är dock inte officiellt stängd då IMF 
fortfarande väntar på ett definitivt svar om Sverige ska bidra med motsvarande medel.  

Sverige har i nuläget bidragit drygt 2,3 miljoner SDR till CCRT, vilket sammanfaller med 
vår andel i den totala potten på 100 miljoner SDR. Detta bidrag kommer ursprungligen 

från biståndsbudgeten. Detta betyder att Sverige 
bidragit över sin del enligt bördefördelningen till CCRT 
via andra initiativ. Vi föreslår därför att stänga frågan i 
samband med Somalias skuldavskrivning utan att 
återskänka kapitalet till IMF. 

 

 

 

 

                                                           

2 Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative är ett gemensamt åtagande från IMF och Världsbanken som grundades 
1996 för att få till stånd skuldlättnader med målet att inga låginkomstländer skulle ha ohanterliga skuldbördor. 2005 
introducerades ett tillägg - Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI) - som möjliggjorde 100 procent skuldlättnader från 
IMF, Världsbanken samt den Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) då länder avslutat sin HIPC process. För detaljer kring 
denna process se bilaga1.   

 Andel av totala bidrag 
till CCRT  

Sverige 2,3 

Danmark 0,8 

Finland 0,5 

Norge 0,5 


