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Brevsvar angående finansiellt bidrag till IMF:s 
fond för lån till låginkomstländer, PRGT 

Förslag till direktionens beslut 

- Direktionen beslutar att uppdra åt riksbankschefen, med rätt att sätta annan i
sitt ställe, att för Riksbankens räkning besvara IMF:s brev om bidrag till PRGT i
enlighet med bilaga 1.

Ärendet 

Bakgrund 

Internationella valutafonden (IMF) har tagit en mycket aktiv roll i att på olika sätt bidra 
med finansiering till länder som drabbats av de ekonomiska effekterna av pandemin. 
Medan utlåningen från de reguljära resurserna (traditionella IMF-lån med strikt 
konditionalitet, till andra länder än låginkomstländer, LIC) har varit mindre än vad som 
förutsågs i början av pandemin har utlåningen till LIC ökat kraftigt via IMF:s Poverty 
Reduction and Growth Trust (PRGT). 

Detta mönster i IMF:s utlåning speglar bland annat det faktum att avancerade 
ekonomier och tillväxtländer har kunnat mobilisera relativt kraftfulla inhemska penning- 
och finanspolitiska åtgärder i samband med pandemin, medan LIC generellt inte haft 
den kapaciteten. Dessa länder har dessutom haft sämre förutsättningar att möta kraftigt 
ökat behov av sjukvård och att vaccinera befolkningen. 

Det finns nu en förväntan om att den första vågen av nödlån kommer följas av en stor 
efterfrågan av lån med längre löptid kopplade till konditionalitet (de PRGT-lån som är 
vanligast under normala förhållanden). Under perioden år 2020-2024 förväntas totala 
lån från PRGT uppgå till 21 miljarder SDR vilket är ungefär fyra gånger mer än 
genomsnittlig utlåning före pandemin. 

Protokollsbilaga A
Direktionens protokoll 21-10-06 §3
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Stefan Ingves fick den 20 juli 2021, i egenskap av Sveriges guvernör i IMF, ett brev från 
IMF:s chef Kristalina Georgieva med förfrågan om ytterligare bidrag till PRGT. 
Riksbanken bidar sedan tidigare med två lån om 500 miljoner särskilda dragningsrätter 
(SDR) vardera till PRGT. IMF ber nu dels om låneresurser till PRGT om 150 miljoner SDR, 
dels om subventionsresurser (gåvomedel för att finansiera den subventionerade ränta 
som låntagarländer i PRGT betalar) om 24 miljoner SDR. IMF ber i brevet om svar inför 
IMF:s årsmöten som inleds den 11 oktober 2021. 
 
Enligt 7 kap. 4 § tredje stycket lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank får Riksbanken 
(också på annat sätt än vad som anges i andra och tredje styckena i bestämmelsen) efter 
medgivande av riksdagen delta i finansiering inom ramen för IMF:s verksamhet.  

Överväganden 
Mot bakgrund av IMF:s centrala roll i det globala finansiella skyddsnätet och den ovan 
beskrivna situationen för låginkomstländer anser Riksbanken det motiverat att ge en 
positiv indikation om lån till PRGT i enlighet med bilaga 1. Riksbanken måste avseende 
PRGT-lån inhämta riksdagens godkännande. Frågan om eventuella subventionsresurser 
handläggs av regeringskansliet. Brevsvaret avser endast ge en viljeinriktning, därefter tar 
den formella processen vid som involverar Riksbankens direktion, riksbanksfullmäktige 
och riksdagen. 
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Bilaga 1, Brevsvar till IMF 

Dear Ms Georgieva, 

Thank you for your letter dated 20 July 2021, where you ask for Sweden’s support with 
additional loan and subsidy resources to the IMF’s Poverty Reduction and Growth Trust 
(PRGT). 

We agree that the role of the IMF in supporting member countries has been crucial 
during the pandemic and that low-income countries will continue to be particularly 
vulnerable also in the medium term due to scarring effects and an uncertain recovery. 
We note IMF’s projections for strongly increased demand for PRGT resources both in the 
short and medium term. 

Against this background we plan to work towards providing additional loan resources to 
the PRGT, in line with the amount suggested in your letter, provided an adequate 
burden sharing among IMF member countries and broad participation in the 
encashment regime. Please note that the final decision on this matter rests with the 
Riksbank Executive Board and the Swedish Parliament and we will proceed with our 
internal processes accordingly. As regards possible contributions to PRGT subsidy 
resources we refer to communication with our Government Offices. 

We expect that while the volume and number of PRGT loans will continue at high 
volumes, IMF policy will remain at a high level of prudency in terms of ensuring 
safeguards for debt sustainability, prudent macroeconomic policies and repayment 
capacity in countries receiving loans.  

 

Sincerely yours, 

 

 

Stefan Ingves 

 

 


