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St.prp. nr. 58
 
(2007–2008) 

Om samtykke til endring av IMFs statutter for å 

utvide organisasjonens investeringsmandat og for å 

gjennomføre en reform av kvoter og stemmerett, og 

om samtykke til en økning av Norges kvote i IMF
 

Tilråding fra Finansdepartementet av 15. mai 2008, 

godkjent i statsråd samme dag.
 

(Regjeringen Stoltenberg II)
 

Innledning 

Det internasjonale valutafondet (International 
Monetary Fund, forkortet IMF) har 185 medlems
land og er en sentral aktør i det internasjonale øko
nomiske samarbeidet. IMF er en selvstyrende 
institusjon under FN-paraplyen. IMF har et hoved
ansvar for å fremme stabiliteten i det internasjo
nale monetære systemet og er et forum for interna
sjonalt samarbeid om penge- og valutapolitiske 
spørsmål. 

Virksomheten til IMF er konsentrert om tre 
hovedaktiviteter: Forebygge kriser ved å overvåke 
økonomien i medlemslandene, låne til land som 
har betalingsbalanseproblem eller er i krisesitua
sjoner, og gi teknisk assistanse. Sammen med Ver
densbanken spiller IMF en viktig rolle i arbeidet 
for å lette gjeldsbetalingene for fattige land, sette 
dem bedre i stand til å bekjempe fattigdom og rea
lisere FNs tusenårsmål. 

Det daglige arbeidet i IMF ledes av et styre der 
styremedlemmene representerer medlemslan
dene. Norge inngår i en felles valgkrets for de nor
disk-baltiske landene, som har en felles styrerepre
sentant. IMFs høyeste organ er guvernørrådet, der 
alle medlemslandene deltar med hver sin repre
sentant (guvernør). Sentralbanksjefen er guvernør 

for Norge, mens departementsråden i Finansde
partementet er viseguvernør. 

IMF er inne i en fase med til dels store endrin
ger i virksomheten. Nedgangen i utlån de siste 
årene har gitt et stort underskudd. Konsoliderin
gen av den finansielle situasjonen har åpnet for en 
gjennomgang av IMFs oppgaver på flere områder. 
Styret har vedtatt nedbemanning og budsjettkutt, 
og IMF arbeider med å få på plass en ny inntekts
modell. Videre skjer det endringer i styresettet til 
IMF gjennom en pågående reform av kvoter og 
stemmerett. Reformene vil være viktige for IMFs 
legitimitet og evne til å fylle sin rolle. Hovedpunk
tene i reformene er også omtalt i Kredittmeldinga 
2007, St. meld. nr. 19 (2007-2008), sammen med en 
bredere omtale av virksomheten til IMF. 

I denne proposisjonen tilrår Finansdeparte
mentet at Stortinget gir sitt samtykke til at Norge 
slutter seg til to endringer i IMFs statutter (Arti
cles of Agreement), samt til en økning av Norges 
kvote i IMF. Den ene statuttendringen er knyttet til 
reformen av kvoter og stemmerett i IMF og er 
omtalt i kapittel 2 sammen med en tilhørende 
økning i medlemslandenes kvoter. Den andre sta
tuttendringen er knyttet til en ny inntektsmodell 
for å sikre IMF tilstrekkelige driftsmidler og er 
omtalt i kapittel 3. Kapittel 4 omtaler økonomiske 
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og administrative konsekvenser av disse endrin-
gene. Vedlegg 1 og 3 gjengir de fullstendige forsla
gene til endringer i IMFs statutter, mens vedlegg 2 
gir en oversikt over medlemslandenes nåværende 
og foreslåtte kvoter og stemmevekter i IMF. 

Reform av kvoter og stemmerett 

Kvoten avgjør hvor stort innskudd et medlemsland 
må bidra med til IMF, og setter rammen for hvor 
mye landet selv kan låne av IMF. Stemmevekten i 
IMF er basert på en kombinasjon av basisstem
mene som hvert medlemsland får uavhengig av 
størrelse, og kvotene. 

Sterk økonomisk vekst over flere år har medført 
at en del framvoksende økonomier har en kvote og 
en stemmevekt som er mindre enn det deres rela
tive posisjon i verdensøkonomien skulle tilsi. Disse 
landene kan derfor sies å være underrepresenterte 
i IMF. Samtidig har mange land – inkludert Norge – 
tatt til orde for at utviklingsland generelt og lavinn
tektslandene spesielt bør få økt innflytelse. Lavinn
tektslandene har i dag en større del av kvotene enn 
det rent økonomiske størrelser gir grunnlag for. 
Men demokratiske grunner, og at disse landene er 
hyppige brukere av IMFs finansielle og tekniske 
bistand, taler for større innflytelse for lavinntekts
landene. 

I forbindelse med IMFs årsmøte i Singapore 
høsten 2006 vedtok guvernørrådet at de fire mest 
underrepresenterte landene – Kina, Mexico, Sør-
Korea og Tyrkia – med én gang skulle få en ad hoc
kvoteøkning. Guvernørrådet vedtok også å gjen
nomføre en reform av kvoter og stemmerett i løpet 
av en toårsperiode. Målet med reformen er å få til 
en ny kvotefordeling som i større grad er i samsvar 
med de ulike medlemslandenes andel av verdensø
konomien, samtidig som både framvoksende øko
nomier og lavinntektsland får større innflytelse. 
Det har også vært et ønske om å få en ny kvotefor
mel som gir en fast ramme for tildelingen av nye 
kvoter og erstatter dagens fem ulike formler. Det 
er likevel ikke automatikk i overgangen fra den 
teoretiske kvoten som kvoteformelen gir, til den 
faktiske kvoten hvert land får tildelt. 

De framvoksende økonomiene vil få økt stem
mevekt ved bruk av en revidert kvoteformel, mens 
en økning i basisstemmene1 vil være viktigst for 

Hver 100 000 SDR i kvote gir en stemme. I dag har hvert land 
dessuten 250 basisstemmer uavhengig av kvotestørrelse. Da 
IMF ble etablert, utgjorde basisstemmene over 11 prosent av 
samlet stemmevekt. Kvoteøkninger har medført at basis
stemmene nå utgjør bare 2 prosent av stemmevekten. 

lavinntektslandene. Guvernørrådet vedtok derfor i 
2006 at disse to elementene av pakken skal sees i 
sammenheng: Kvoteøkningen som følger av en 
revidert kvoteformel, vil ikke bli gjennomført før 
systemet for basisstemmene er endret. 

Etter guvernørrådets vedtak i Singapore har 
IMF-styret arbeidet for å få på plass en revidert 
kvoteformel og forslag til kvoteøkninger. Den 
28. mars 2008 vedtok styret å tilrå følgende reform
pakke: 
–	 Kvoteformelen skal være enklere enn i dag og 

bedre gjenspeile den relative størrelsen mel
lom landene i verdensøkonomien. Verdiskapin
gen i landet målt ved BNP skal derfor ha 50 pro-
sent vekt i formelen, det vil si større betydning 
enn i de nåværende formlene. I tillegg skal øko
nomisk åpenhet, valutareserver og sårbarhet 
for økonomiske sjokk inngå i formelen med 
henholdsvis 30, 5 og 15 prosent. 

–	 Omregningen av BNP i de ulike medlemslan
dene til en felles måleenhet skal skje med 60 
prosent vekt på kursene i valutamarkedet og 40 
prosent vekt på såkalte kjøpekraftspariteter 
(PPP). Måling ved kjøpekraftspariteter vil favo
risere framvoksende økonomier og andre land 
som har et relativt lavt innenlandsk prisnivå. 

–	 Det skal benyttes en kompresjonsfaktor i kvo
teformelen som reduserer forskjellene i bereg
net kvotestørrelse mellom land, men uten at 
rekkefølgen blir endret. Det vil favorisere små 
økonomier, dvs. små og/eller fattige land. 

–	 Når den nye kvoteformelen er vedtatt, skal det 
gjennomføres en kvoteøkning til de landene 
som ifølge den nye formelen er mest underre
presenterte. 

–	 Basisstemmene skal tredobles. Systemet for 
basisstemmer blir samtidig endret slik at de fra 
nå av skal utgjøre en fast del av samlet stemme
vekt (5,502 prosent). Dermed unngår en at ba
sisstemmenes betydning blir utvannet ved 
framtidige kvoteøkninger. 

–	 Bemanningen ved kontorene til de store valg
kretsene skal styrkes gjennom en ekstra sted
fortredende styrerepresentant. Dette vil i prak
sis gjelde kontorene til de afrikanske styremed
lemmene, som begge har om lag 20 land i 
valgkretsene sine. 

–	 Tildelingen av nye kvoter gjennomføres med 
noen skjønnsmessige tillempninger. Blant an-
net har fire av G7-landene sagt seg villig til å av
stå fra kvoter som de kunne kreve med ut
gangspunkt i den nye, teoretiske kvoteforme
len (Tyskland, Italia, Japan og USA). Videre er 
det benyttet en regel som begrenser kvoteøk
ningen til maksimalt 50 prosent. I praksis ram
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mer dette kun Luxembourg og Irland. I tillegg 
har noen framvoksende økonomier fått en ek
stra kvoteøkning. Det ville trolig ikke blitt enig
het om reformpakken uten at disse skjønns
messige justeringene. Norge er ikke berørt av 
disse tillempningene. 

Gjennom en skriftlig avstemning fram til 28. april 
gav guvernørrådet sin tilslutning til denne reform
pakken. Norge støttet reformforslaget gjennom 
stemmegivningen til Norges guvernør, sentral
banksjef Svein Gjedrem. 

Norge, sammen med de andre landene i nor
disk-baltisk valgkrets, har ønsket å få til en kvote
og stemmerettsreform som gir IMF  mer demokra
tisk representasjon og dermed større legitimitet 
enn i dag. Norge har særlig pekt på hvor viktig det 
er å styrke innflytelsen til lavinntektslandene, og 
argumenterte tidlig for en tredobling av basisstem
mene. En økning i basisstemmene, sammen med 
en kompresjonsfaktor i kvoteformelen, er den 
mest effektive måten å styrke stemmevekten til 
lavinntektslandene. Norge har støttet forslaget om 
at de afrikanske styremedlemmene får økt beman

ningen på sine kontorer, noe som vil sette dem 
bedre i stand til å forberede saker til styret og såle
des styrke deres påvirkningsmuligheter. 

Et sentralt kriterium for å vurdere utfallet av 
reformen er i hvilken grad utviklingslandene, dvs. 
gruppen av framvoksende økonomier og lavinn
tektsland, får styrket stemmevekt. Disse landene 
hadde før første runde av reformen en stemmevekt 
på 39,4 prosent. Forslaget innebærer en samlet 
overføring av stemmevekt fra industriland til 
utviklingsland og overgangsøkonomier på 2,7 pro
sentpoeng. Lavinntektslandene vil øke stemme
vekten med 1,1 prosentpoeng til 9,4 prosent. 
Norge vil få en noe større kvote, og kvoteandelen 
vil øke fra 0,782 til 0,790 prosent. Som følge av 
økningen i basisstemmer vil imidlertid Norges 
stemmeandel være den samme som før kvoterefor
men startet, dvs. 0,777 prosent. 

Tabell 2.1 gir en oversikt over fordelingen av 
kvote- og stemmevekt på ulike landgrupper før og 
etter reformen. Vedlegg 2 viser kvote- og stemme
andeler etter medlemsland. Andelene er angitt på 
tre ulike tidspunkt: Før reformen ble satt i gang i 
Singapore i 2006 («før første runde»), status etter 

Tabell 2.1  Kvote- og stemmeandeler fordelt på grupper av land.  Prosent
 

Beregnede kvoteandeler Kvoteandeler Stemmeandeler 

Fem eksiste
rende formler 

Ny formel1 Før 
reformen 

Etter 
reformen 

Før 
reformen 

Etter 
reformen 

Industriland 
Store industriland 

hvorav USA 
Øvrige industriland 

Utviklingsland og overgangs
økonomier 

Utviklingsland 
Afrika 
Asia2 

Midtøsten, Malta og 
Tyrkia 
Vestlige halvkule 

Overgangsøkonomier 
Total 

65,6 
45,9 
16,3 
19,7 

34,4 
28,6 

2,4 
16,2 

4,8 
5,2 
5,7 

100,0 

63,8 
47,6 
19,0 
16,2 

36,2 
30,0 

2,8 
15,8 

4,8 
6,6 
6,2 

100,0 

61,6 
46,0 
17,4 
15,6 

38,4 
30,9 

5,5 
10,3 

7,6 
7,5 
7,6 

100,0 

60,5 
45,3 
17,7 
15,1 

39,5 
32,4 

5,0 
12,6 

7,2 
7,7 
7,1 

100,0 

60,6 
45,1 
17,0 
15,4 

39,4 
31,7 

6,0 
10,4 

7,6 
7,7 
7,7 

100,0 

57,9 
43,0 
16,7 
14,9 

42,1 
34,5 

6,2 
12,8 

7,3 
8,2 
7,6 

100,0 

Memo: 
EU 27 
Lavinntektsland 
(PRGF-kvalifiserte) 

37,8 

3,6 

32,9 

4,9 

32,9 

7,5 

31,9 

7,5 

32,5 

8,3 

30,9 

9,4 
1 Kvoteandel = (0,50*BNP + 0,30*Åpenhet +0,15*Variabilitet + 0,05*Valutareserver)K. BNP er beregnet med 60 pst. vekt på mar

kedskurser og 40 pst. på kjøpekraftspariteter. K er en kompresjonsfaktor på 0,95.  
2 Inkluderer Korea og Singapore. 

Kilde: IMF 
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gjennomføringen av første runde med ad-hoc 
økninger til fire land («etter første runde»), samt 
andelene dersom andre runde blir ratifisert i tråd 
med vedtaket i guvernørrådet («etter andre 
runde»). I vedlegget framkommer også de teore
tiske kvoteandelene som følger av gammel og ny 
kvoteformel. 

Reform av internasjonale organisasjoner er en 
svært krevende prosess. Hvis kvote- og stemme
rettsreformen blir ratifisert av medlemslandene, 
vil IMF være den første organisasjonen under FN
paraplyen som gjennomfører omfattende endrin
ger i styresettet som ble etablert etter andre ver
denskrig. Reformpakken guvernørrådet har sluttet 
seg til er viktig for å øke innflytelsen til framvok
sende økonomier og lavinntektsland i IMF. Selv om 
mange, inkludert Norge, gjerne skulle sett en 
større omfordeling av stemmevekt til utviklings
landene, er denne reformen likevel et viktig skritt 
som gir IMF fornyet legitimitet. 

De delene av stemmerettsreformen som gjel
der basisstemmene og styrerepresentasjonen til 
de største valgkretsene, vil kreve endringer i sta
tuttene til IMF. Siden reformen er fremmet som en 
pakke, vil den ikke tre i kraft før statuttendringene 
er ratifisert av medlemsland som samlet har til
strekkelig stemmevekt, det vil si minst 60 prosent 
av medlemslandene med minst 85 prosent av stem
mevekten. Finansdepartementet tilrår at Stortin
get gir sitt samtykke til at Norge godkjenner statut
tendringene som er beskrevet i vedlegg 1. Endrin
gen under punkt 1 i vedlegget vil gjøre det mulig 
for styrerepresentanter med mange land i valgkret
sen å få styrket representasjonen med en ekstra 
stedfortredende styrerepresentant. I praksis vil 
dette berøre de to afrikanske valgkretsene. Endrin-
gene under punkt 2 muliggjør en tredobling av 
basisstemmene og fastlåser dem som en viss andel 
av total stemmevekt. 

Finansdepartementet tilrår videre at Stortinget 
gir sitt samtykke til en økning i Norges kvote i tråd 
med vedlegg 2. 

Konsolidering av driftsbudsjettet 
og utvidet investeringsmandat 

Den sterke nedbetalingen av lån i 2005 og 2006 har 
svekket inntektsgrunnlaget for IMF. I siste bud
sjettår2 budsjetterte IMF med inntekter på 825 mil
lioner USD og utgifter på 960 millioner USD. Fram
skrivninger basert på dagens ordninger, beman-

Budsjettåret 2008, som gikk fra 1. mai 2007 til 30. april 2008. 

ning og forventet utlån indikerer at underskuddet 
ville ha økt til om lag 400 millioner USD i budsjett
året 2010. Samtidig har IMF store reserver. Ledel
sen i IMF er, i samarbeid med styret, i gang med et 
arbeid for å konsolidere budsjettsituasjonen i orga
nisasjonen. Dette vil i korte trekk innebære en 
diversifisering og økning av inntektene, kombinert 
med et utgiftskutt. Styret og administrasjonen har 
allerede satt i gang utgiftskutt og nedbemanning 
med sikte på å redusere utgiftene med 100 millio
ner USD per budsjettår. Dette vil blant annet inne
bære at staben blir redusert med om lag 13 pst. fra 
dagens nivå. Sentrale land har krevd at en må gjen
nomføre tiltak samlet på både utgifts- og inntektssi
den. 

Våren 2007 la en ekstern ekspertgruppe, den 
såkalte Crockett-gruppen, fram sine tilrådinger om 
en ny modell som skulle gi et mer stabilt inntekts
grunnlag over tid. Crockett-gruppen tok utgangs
punkt i at fondet har tre hovedoppgaver: Økono
misk overvåkning, teknisk assistanse og lån til 
land med betalingsbalanseproblem. Til nå har ren
temarginen (rentedifferansen mellom innskudd og 
utlån) finansiert alle disse hovedoppgavene. Croc
kett-gruppen mente det var en lite tilfredsstillende 
modell. På den ene siden risikerte en å få for lave 
inntekter dersom etterspørselen etter lån falt, slik 
situasjonen er nå. På den andre siden kunne lånta
kerlandene måtte betale mer for lånene enn det 
IMF trengte til låneadministrasjon og oppbygging 
av nødvendige reserver. Ekspertgruppen argu
menterte for at de ulike delene av virksomheten til 
IMF burde finansieres ulikt. Grovt sett gikk grup
pen inn for at rentemarginen skal finansiere utlåns
virksomheten, at mottakerne finansierer teknisk 
assistanse, og at den økonomiske overvåkningen 
er et fellesgode som skal betales gjennom inntek
ter fra midler som medlemslandene i fellesskap 
har skutt inn i IMF. Dersom lavinntektsland skal få 
gunstigere vilkår for teknisk assistanse og lån enn 
det som følger av disse prinsippene, må det finansi
eres ved særskilte tilskudd. 

Styret i IMF har diskutert utformingen av den 
nye inntektsmodellen flere ganger det siste året. 
Problemstillingene har også vært diskutert på 
møter i den nordisk-baltiske valgkretsen. Forsla
get om brukerbetaling på teknisk assistanse vil bli 
diskutert i styret på et senere tidspunkt. 

Forslaget til statuttendringer som guvernørrå
det vedtok gjennom en skriftlig avstemning fram til 
5. mai 2008, tar sikte på å øke avkastningen på mid
lene medlemslandene har skutt inn i IMF. Guver
nørrådet er enig om å selge 403 tonn gull, investere 
inntektene fra dette salget i finansielle instrumen
ter, samt å utvide investeringsmandatet med sikte 
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på å oppnå høyere avkastning på disse og andre 
midler som medlemslandene har betalt inn til IMF. 
Dette vil innebære å lempe på de statuttmessige 
begrensningene som i dag gir IMF et svært sne
vert investeringsmandat. Investeringene kan der
med spres på flere instrumenter på linje med hva 
tilsvarende institusjoner gjør, for eksempel Ver
densbanken. Konkret inneholder forslaget føl
gende elementer: 
–	 IMFs statutter endres slik at investeringsmyn

digheten vedrørende to spesielle plasserings
konti (Investment Account og Special Disbur
sement Account) utvides. Kravet om at midlene 
må investeres i salgbare instrumenter utstedt 
av medlemslandene eller internasjonale organi
sasjoner, fjernes. Kravet om å innhente samtyk
ke fra et land til å investere i instrumenter den
ominert i dets valuta, fjernes. Kravet om at IMF 
må investere eksklusivt i instrumenter denomi
nert i SDR eller i valutaen til det landet som har 
utstedt instrumentet, fjernes. Styret gis full
makt til å bestemme strategisk aktivaallokering 
og hvilke instrumenter det kan investeres i. 

–	 Fondet skal selge 403 tonn gull og investere 
inntektene fra dette salget. Mengden på 403 
tonn gull velges fordi det er denne mengden 
som er opparbeidet etter den andre endringen 
av IMFs statutter som ble vedtatt av guvernør
rådet i 1976 og iverksatt 1978. Gull som IMF 
har mottatt før dette tidspunktet, er underlagt 
spesielle restriksjoner, blant annet har med
lemslandene forkjøpsrett til den gamle, offisiel
le gullprisen. Inntektene fra salget plasseres på 
Investment Account og investeres etter de en
drede retningslinjene. 

Norge støttet vedtaket i guvernørrådet gjennom 
stemmegivningen til Norges guvernør, sentral
banksjef Svein Gjedrem. Forslaget om å utvide 
IMFs investeringsmandat har blitt støttet fra norsk 
side, både fordi det trolig vil øke avkastningen og 
fordi det vil spre risikoen på flere instrumenter. 
Styringsmessig er det i seg selv viktig at IMF-sty
ret får fullmakt til å bestemme investeringsstrate
gien. Det er ikke hensiktsmessig at den er detaljbe
stemt i statuttene. Selv om en mer aktiv investe
ringsvirksomhet er ønskelig, må fondet gå 
forsiktig fram slik at variasjonene i den årlige 
avkastningen ikke blir for store. Diskusjonene i 
styret tyder på at IMF vil velge en konservativ stra
tegi med passiv indeksforvaltning og lav risiko. 
Styrebeslutninger om investeringsstrategi vil 
kreve et kvalifisert flertall på 70 prosent av stem
mene. 

Vår valgkrets har i hovedsak støttet den nye 
inntektsmodellen. Valgkretsen har argumentert 
for at salget av gull må være ekstraordinært og 
begrenset, og at legale skranker må sikre dette. Et 
større salg er ikke aktuelt fordi enkelte medlems
land da vil ha forkjøpsrett til en svært lav pris. Sal-
get bør gjøres så snart som mulig innenfor ram-
men av gjeldende sentralbankavtale for gullsalg. 

Samlet sett er det Finansdepartementets vurde
ring at guvernørrådets vedtak om gullsalg, samt de 
foreslåtte statuttendringene for å utvide IMFs 
investeringsmandat, er godt i samsvar med Norges 
ønske om å øke IMFs inntekter på en forsvarlig 
måte. Norge har derfor støttet endringene gjen
nom sin stemmegivning i guvernørrådet. Anslag 
på inntektsøkningen tyder på at den, i kombinasjon 
med de utgiftskuttene som Norge har støttet, og 
som nå gjennomføres, vil være tilstrekkelig til å 
kunne dekke budsjettunderskuddet. Hvis IMF 
skulle gå med overskudd, er det støtte i styret for å 
vurdere utbetaling av dividende i tråd med inn
skutt kapital, noe dagens statutter allerede åpner 
for. 

Finansdepartementet tilrår at Stortinget sam
tykker i at Norge godkjenner statuttendringene for 
å kunne utvide IMFs investeringsmandat, slik de 
er beskrevet i vedlegg 3. 

4 	 Økonomiske og administrative 
konsekvenser for Norge 

Kvote- og stemmerettsreformen er en samlet 
pakke. Kvoteøkningene vil ikke kunne tre i kraft 
før statuttendringene vedrørende kvoter og stem
merett er ratifisert av minst 60 prosent av med
lemslandene som til sammen har minst 85 prosent 
stemmevekt. I tillegg må det enkelte medlemsland 
formelt akseptere økningen i sin kvote i IMF. Fris
ten for å gi en slik aksept er satt til 31. oktober 
2008. Reglene er slik at et land i første omgang 
betaler inn 25 prosent av kvoteøkningen i SDR 
eller en reservevaluta godkjent av IMF. Innbetaling 
av disse 25 prosentene skal skje senest 30 dager 
etter at medlemslandet har sendt IMF melding om 
å akseptere kvoteøkningen, eller 30 dager etter 
ikrafttredelse av statuttendringene vedrørende 
kvoter og stemmerett, avhengig av hva som inn
treffer sist. 

For Norge vil kvoteøkningen utgjøre 212 milli
oner SDR, tilsvarende om lag 1 766 millioner kro
ner med kursen per 29. april 2008. Norges kvote vil 
etter økningen utgjøre 1883,7 millioner SDR. Dette 
innebærer at Norge får utvidet rett til å låne i IMF 
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ved behov, men samtidig pådrar seg en utvidet for
pliktelse til å stille sentralbankmidler til disposi
sjon for IMF ved behov. En kvoteøkning vil ikke 
kreve bevilgning over statsbudsjettet idet Norges 
finansielle mellomværende med IMF blir håndtert 
av Norges Bank. Kvoteøkningen kan imidlertid 
påvirke plasseringen av Norges Banks valutareser
ver og avkastningen som oppnås på disse midlene. 
Således kan det også ha betydning for overskuddet 
i Norges Bank og dermed for overføringer av over
skudd fra Norges Bank til statskassen. Norges 
Banks vurdering er at den foreslåtte kvoteøknin
gen ikke vil påvirke avkastningen på valutareser
vene vesentlig. Den mulige kostnaden for Norge 
ved kvoteøkningen er beskjeden i forhold til ver
dien for norsk økonomi av IMFs økte mulighet til å 
bidra til finansiell stabilitet internasjonalt. 

Nærmere om konsekvensene for Norges Banks 
valutareserver 

Norge har tidligere betalt inn kvoteøkninger ved å 
benytte Norges Banks beholdning av SDR for å 
dekke deler av innskuddet i utenlandsk valuta, en 
metode IMF foretrekker. En innbetaling på 25 pro-
sent av kvoteøkningen i SDR medfører dermed en 
nedgang i sentralbankens SDR-beholdning. Denne 
vil imidlertid motsvares av en tilsvarende økning i 
reserveposisjonen på IMF, som er regnet i SDR. 
Innbetalingen kan gjøres på en måte som kun fører 
til endret sammensetning av Norges Banks for
dringer på IMF, samtidig som det legges til rette 
for at likviditet og avkastning forblir uendret. 
Skulle en derimot velge å foreta innbetalingen i en 

godkjent reservevaluta, vil valutareservenes sam
mensetning, likviditet og avkastning påvirkes i 
noen grad. 

De resterende 75 prosent av kvoteøkningen 
skal i første omgang innbetales i egen valuta, og 
IMFs beholdning av norske kroner vil øke. Dette 
innebærer at IMF i større grad kan trekke på nor
ske kroner ved långivning. Ved trekk på norske 
kroner er framgangsmåten at Norge stiller uten
landsk konvertibel valuta til disposisjon for lånta
kerlandet i bytte mot økte fordringer på IMF reg-
net i SDR. Disse fordringene på IMF gir en avkast
ning hovedsakelig basert på tremånedersrenten på 
statspapirer i de valutaene som danner grunnlag 
for beregning av SDR. 

Dersom Norges Bank bare må stille relativt 
beskjedne valutabeløp til disposisjon for IMF, kan 
dette dekkes innenfor den kortsiktige pengemar
kedsporteføljen. Det er i utgangspunktet vanskelig 
å vurdere om dette vil innebære noen kostnader 
for Norges Bank. Dersom beløpet blir større, kan 
dette medføre behov for omplassering fra den lang
siktige investeringsporteføljen til pengemarkeds
porteføljen. I så fall oppnås i praksis en tremåne
ders rente på en relativt langsiktig plassering. For
skjellen i risikojustert avkastning mellom investe
ringsporteføljen og pengemarkedsporteføljen er 
beregnet til 1 prosentpoeng av Norges Bank. Med 
bakgrunn i tidligere erfaringer regnes det som 
svært lite sannsynlig at Norge skulle bli bedt om å 
betale inn hele sin kvote i reservevaluta. Norges 
Banks vurdering er derfor at den foreslåtte kvote
økningen ikke vil påvirke avkastningen på valuta
reservene vesentlig. 
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Finansdepartementet 

t i l r å r :  

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
samtykke til endring av IMFs statutter for å utvide 
organisasjonens investeringsmandat og for å gjen
nomføre en reform av kvoter og stemmerett, og om 
samtykke til en økning av Norges kvote i IMF. 

Vi HARALD, Norges Konge, 

s t a d f e s t e r :  

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til endring av IMFs statutter for å utvide organisa
sjonens investeringsmandat og for å gjennomføre en reform av kvoter og stemmerett, og om samtykke til 
en økning av Norges kvote i IMF, i samsvar med et vedlagt forslag. 

Forslag
 

til vedtak om samtykke til endring av IMFs statutter for å utvide 

organisasjonens investeringsmandat og for å gjennomføre en 

reform av kvoter og stemmerett, og om samtykke til en økning 


av Norges kvote i IMF
 

I III 

Stortinget samtykker i at Norge godkjenner Stortinget samtykker i at Norge godkjenner 
artikkelendringene i statuttene til Det internasjo- artikkelendringene i statuttene til Det internasjo
nale valutafondet (IMF) for å tillate en reform av nale valutafond (IMF) for å tillate en utvidelse av 
kvoter og stemmerett i IMF i samsvar med fram- IMFs investeringsmandat i samsvar med framlagte 
lagte forslag. forslag. 

II 

Stortinget godkjenner en økning av Norges 
kvote i Det internasjonale valutafondet (IMF) i 
samsvar med framlagte forslag. 
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Vedlegg 1
 

Proposed Amendment of the 
Articles of Agreement of the 
International Monetary Fund 

to Enhance Voice and 
Participation in the 

International Monetary Fund 

The Governments on whose behalf the present 
Agreement is signed agree as follows: 
1.	 The text of Article XII, Section 3 (e) shall be 

amended to read as follows: 
«(e)Each Executive Director shall appoint an 

Alternate with full power to act for him 
when he is not present, provided that the 
Board of Governors may adopt rules enab
ling an Executive Director elected by more 
than a specified number of members to 
appoint two Alternates. Such rules, if adop
ted, may only be modified in the context of 
the regular election of Executive Directors 
and shall require an Executive Director 
appointing two Alternates to designate: (i) 
the Alternate who shall act for the Execu
tive Director when he is not present and 
both Alternates are present and (ii) the 
Alternate who shall exercise the powers of 
the Executive Director under (f) below. 
When the Executive Directors appointing 
them are present, Alternates may partici
pate in meetings but may not vote.» 

2.	 The text of Article XII, Section 5 (a) shall be 
amended to read as follows: 
«(a)The total votes of each member shall be 

equal to the sum of its basic votes and its 
quotabased votes. 
i. The basic votes of each member shall be 

the number of votes that results from the 
equal distribution among all the mem
bers of 5.502 percent of the aggregate 
sum of the total voting power of all the 
members, provided that there shall be no 
fractional basic votes. 

Forslag til endring av Det 
internasjonale valutafondets 

statutter med sikte på å styrke 
medbestemmelsesretten og 
deltakelsen i Det internasjo

nale valutafondet 
(uoffisiell oversettelse) 

De regjeringer på hvis vegne denne avtale er 
undertegnet, er enige om følgende: 
1.	 Artikkel XII paragraf 3 bokstav e) skal lyde: 

«e) Hver eksekutivdirektør skal oppnevne en 
stedfortreder med full myndighet til å opp
tre på hans vegne når han selv ikke er til 
stede, forutsatt at Guvernørrådet kan vedta 
regler som gjør det mulig for en eksekutiv
direktør som er valgt av mer enn et bestemt 
antall medlemmer, å oppnevne to stedfor
tredere. Disse regler kan, dersom de ved
tas, bare endres i forbindelse med det ordi
nære valg på eksekutivdirektører og skal 
kreve at en eksekutivdirektør som oppnev
ner to stedfortredere, utpeker i) den sted
fortreder som skal opptre på vegne av ekse
kutivdirektøren når han ikke er til stede og 
begge stedfortredere er til stede, og ii) den 
stedfortreder som skal ha myndighet som 
eksekutivdirektør i henhold til bokstav f) 
nedenfor. Når de eksekutivdirektører som 
har oppnevnt dem er til stede, kan stedfor
trederne delta på møtene, men ikke 
stemme.» 

2.	 Artikkel XII paragraf 5 bokstav a) skal lyde: 

«a) Hvert medlem skal ha en total stemmevekt 
som svarer til summen av dets basisstem
mer og dets kvotebaserte stemmer. 
i.	 Hvert medlems basisstemmer skal være 

det antall stemmer som framkommer 
når 5,502 prosent av den samlede sum-
men av alle medlemmers totale stemme
vekt fordeles likt på alle medlemmer, 
forutsatt at det ikke er noen brøkdelte 
basisstemmer. 
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ii. The quota-based votes of each member 
shall be the number of votes that results 
from the allocation of one vote for each 
part of its quota equivalent to one hun
dred thousand special drawing rights.» 

3.	 The text of paragraph 2 of Schedule L shall be 
amended to read as follows: 
«2 The number of votes allotted to the member 

shall not be cast in any organ of the Fund. 
They shall not be included in the calcula
tion of the total voting power, except for 
purposes of: (a) the acceptance of a propo
sed amendment pertaining exclusively to 
the Special Drawing Rights Department 
and (b) the calculation of basic votes pursu
ant to Article XII, Section 5(a)(i).» 

ii. Hvert medlems kvotebaserte stemmer 
skal være det antall stemmer som fram
kommer når det tildeles én stemme for 
hver del av medlemmets kvote som sva
rer til ett hundre tusen spesielle trekkk
rettigheter.» 

3.	 I Tillegg L skal punkt 2 lyde: 

«2. Det antall stemmer som er tildelt medlem
met, skal ikke avgis i noen av Fondets orga
ner. De skal ikke medtas i beregningen av 
de samlede stemmer, med unntak for a) 
godtakelse av et forslag om endringer som 
bare vedrører Avdelingen for spesielle 
trekkrettigheter, og b) beregningen av 
basisstemmer i henhold til artikkel XII 
paragraf 5 bokstav a) i).» 
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Vedlegg 2 

Kvote- og stemmeandeler - etter medlemsland1 

(i prosent) 

Beregnede 
kvoteandeler 

Kvoteandeler Stemmeandeler 

Fem eksis
terende 

Ny
formel2 

Før 
første 

Etter 
første 

Etter 
andre 

Før 
første 

Etter 
første 

Etter 
andre 

formler runde runde runde2 3 runde runde runde2 3 

USA 16,284 18,991 17,380 17,076 17,674 17,023 16,732 16,732 
Japan 7,011 8,032 6,228 6,119 6,558 6,108 6,003 6,227 
Tyskland 6,850 6,227 6,086 5,979 6,112 5,968 5,866 5,805 
Frankrike 4,129 4,016 5,024 4,936 4,506 4,929 4,844 4,288 
Storbritannia 5,240 4,429 5,024 4,936 4,506 4,929 4,844 4,288 
Kina4 6,137 6,390 2,980 3,719 3,997 2,928 3,652 3,807 
Italia 3,317 3,336 3,301 3,243 3,307 3,242 3,187 3,155 
Saudi-Arabia 1,030 0,835 3,268 3,211 2,931 3,210 3,155 2,800 
Canada 3,065 2,569 2,980 2,928 2,672 2,928 2,878 2,555 
Russland 1,702 2,053 2,782 2,733 2,495 2,734 2,687 2,387 
Nederland 2,897 1,930 2,415 2,373 2,166 2,375 2,335 2,077 
Belgia 2,270 1,504 2,155 2,117 1,932 2,120 2,084 1,856 
India 1,287 1,997 1,945 1,911 2,443 1,916 1,883 2,338 
Sveits 1,485 1,211 1,618 1,590 1,451 1,595 1,568 1,401 
Australia 1,205 1,321 1,514 1,488 1,358 1,494 1,468 1,313 
Mexico 1,841 1,970 1,210 1,449 1,521 1,196 1,430 1,467 
Spania 2,237 2,304 1,426 1,401 1,688 1,408 1,384 1,625 
Brasil 1,069 1,725 1,420 1,396 1,783 1,402 1,378 1,715 
Korea 2,512 2,245 0,764 1,346 1,413 0,760 1,329 1,365 
Venezuela 0,427 0,428 1,244 1,222 1,116 1,229 1,208 1,084 
Sverige 1,172 0,993 1,121 1,101 1,005 1,108 1,089 0,980 
Argentina 0,368 0,583 0,990 0,973 0,888 0,981 0,964 0,869 
Indonesia 0,737 0,901 0,973 0,956 0,872 0,964 0,947 0,854 
Østerrike 1,129 0,913 0,876 0,861 0,887 0,869 0,854 0,868 
Sør-Afrika 0,459 0,589 0,874 0,859 0,784 0,867 0,852 0,771 
Nigeria 0,359 0,337 0,820 0,806 0,736 0,814 0,800 0,725 
Norge 0,860 0,810 0,782 0,768 0,790 0,777 0,764 0,777 
Danmark 1,040 0,853 0,769 0,755 0,794 0,764 0,751 0,780 
Iran 0,435 0,594 0,700 0,688 0,628 0,697 0,685 0,623 
Malaysia 1,374 0,859 0,695 0,683 0,744 0,692 0,680 0,733 
Kuwait 0,355 0,257 0,646 0,635 0,579 0,644 0,633 0,577 
Ukraina 0,301 0,338 0,642 0,631 0,576 0,640 0,629 0,574 
Polen 0,779 0,868 0,640 0,629 0,708 0,638 0,627 0,699 
Finland 0,529 0,545 0,591 0,581 0,530 0,590 0,580 0,531 
Algerie 0,340 0,374 0,587 0,577 0,526 0,586 0,576 0,527 
Tyrkia 0,751 0,987 0,451 0,548 0,611 0,453 0,547 0,607 
Irak 0,278 0,225 0,556 0,546 0,499 0,556 0,546 0,501 
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Beregnede 
kvoteandeler 

Kvoteandeler Stemmeandeler 

Fem eksis
terende 

Ny
formel2 

Før 
første 

Etter 
første 

Etter 
andre 

Før 
første 

Etter 
første 

Etter 
andre 

formler runde runde runde2 3 runde runde runde2 3 

Libya 0,243 0,215 0,526 0,517 0,471 0,526 0,517 0,475 
Thailand 0,909 0,836 0,506 0,497 0,604 0,507 0,498 0,601 
Ungarn 0,489 0,433 0,486 0,477 0,436 0,487 0,479 0,441 
Pakistan 0,196 0,356 0,484 0,475 0,434 0,485 0,477 0,440 
Romania 0,248 0,302 0,482 0,474 0,432 0,483 0,475 0,438 
Egypt 0,253 0,382 0,442 0,434 0,396 0,444 0,436 0,404 
Israel 0,544 0,471 0,434 0,427 0,445 0,437 0,429 0,450 
New Zealand 0,239 0,263 0,419 0,411 0,375 0,421 0,414 0,384 
Filippinene 0,473 0,465 0,412 0,404 0,428 0,414 0,407 0,434 
Portugal 0,481 0,494 0,406 0,399 0,432 0,409 0,402 0,438 
Singapore 1,929 1,031 0,404 0,396 0,591 0,406 0,399 0,588 
Chile 0,326 0,350 0,401 0,394 0,359 0,403 0,397 0,369 
Irland 1,660 1,173 0,392 0,385 0,528 0,395 0,389 0,528 
Hellas 0,485 0,644 0,385 0,378 0,462 0,388 0,382 0,467 
Tsjekkia 0,585 0,508 0,383 0,377 0,421 0,387 0,380 0,427 
Colombia 0,219 0,326 0,362 0,356 0,325 0,366 0,360 0,337 
Bulgaria 0,125 0,137 0,300 0,294 0,269 0,305 0,299 0,284 
Peru 0,149 0,241 0,299 0,293 0,268 0,304 0,299 0,283 
De forente arabiske 
emirater 0,508 0,385 0,286 0,281 0,316 0,292 0,287 0,328 
Marokko 0,165 0,186 0,275 0,270 0,247 0,281 0,276 0,263 
Bangladesh 0,099 0,173 0,250 0,245 0,224 0,256 0,251 0,241 
Kongo 0,023 0,028 0,249 0,245 0,224 0,256 0,251 0,241 
Zambia 0,027 0,034 0,229 0,225 0,205 0,235 0,231 0,224 
Serbia 0,085 0,099 0,219 0,215 0,196 0,226 0,222 0,215 
Sri Lanka 0,070 0,090 0,193 0,190 0,173 0,201 0,197 0,194 
Hviterussland 0,116 0,121 0,181 0,178 0,162 0,188 0,185 0,183 
Ghana 0,042 0,050 0,173 0,170 0,155 0,180 0,177 0,176 
Kasakhstan 0,189 0,199 0,171 0,168 0,180 0,179 0,176 0,199 
Kroatia 0,149 0,154 0,171 0,168 0,153 0,179 0,176 0,175 
Slovakia 0,247 0,208 0,167 0,164 0,179 0,175 0,172 0,199 
Zimbabwe 0,023 0,020 0,165 0,162 0,148 0,173 0,170 0,170 
Trinidad og Tobago 0,064 0,059 0,157 0,154 0,141 0,165 0,162 0,163 
Vietnam 0,235 0,230 0,154 0,151 0,193 0,162 0,159 0,212 
Elfenbenskysten 0,060 0,061 0,152 0,149 0,136 0,160 0,158 0,159 
Sudan 0,046 0,075 0,147 0,145 0,132 0,156 0,153 0,155 
Uruguay 0,048 0,073 0,143 0,141 0,129 0,152 0,149 0,151 
Ecuador 0,083 0,157 0,141 0,139 0,146 0,150 0,147 0,168 
Syria 0,114 0,165 0,137 0,135 0,146 0,146 0,143 0,167 
Tunisia 0,106 0,117 0,134 0,132 0,120 0,143 0,140 0,143 
Angola 0,156 0,134 0,134 0,132 0,120 0,143 0,140 0,143 
Luxembourg 1,369 0,624 0,131 0,128 0,176 0,139 0,137 0,196 
Usbekistan 0,043 0,065 0,129 0,127 0,116 0,138 0,135 0,139 
Jamaica 0,048 0,053 0,128 0,126 0,115 0,137 0,134 0,138 
Kenya 0,037 0,065 0,127 0,125 0,114 0,136 0,133 0,137 
Qatar 0,136 0,135 0,123 0,121 0,127 0,132 0,130 0,150 
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Beregnede 
kvoteandeler 

Kvoteandeler Stemmeandeler 

Fem eksis
terende 

Ny
formel2 

Før 
første 

Etter 
første 

Etter 
andre 

Før 
første 

Etter 
første 

Etter 
andre 

formler runde runde runde2 3 runde runde runde2 3 

Myanmar 0,031 0,049 0,121 0,119 0,108 0,130 0,128 0,132 
Jemen 0,110 0,110 0,114 0,112 0,102 0,123 0,121 0,126 
Slovenia 0,148 0,132 0,108 0,107 0,115 0,118 0,116 0,139 
Den dominikanske 
republikk 0,090 0,100 0,102 0,101 0,092 0,112 0,110 0,117 
Brunei 0,050 0,041 0,101 0,099 0,090 0,110 0,108 0,115 
Guatemala 0,066 0,095 0,098 0,097 0,088 0,108 0,106 0,113 
Panama 0,048 0,065 0,097 0,095 0,087 0,106 0,104 0,112 
Libanon 0,182 0,151 0,095 0,093 0,112 0,104 0,103 0,135 
Tanzania 0,034 0,044 0,093 0,091 0,083 0,103 0,101 0,109 
Oman 0,145 0,120 0,091 0,089 0,099 0,100 0,099 0,124 
Kamerun 0,032 0,063 0,087 0,085 0,078 0,096 0,095 0,103 
Uganda 0,025 0,035 0,084 0,083 0,076 0,094 0,092 0,101 
Bolivia 0,023 0,041 0,080 0,079 0,072 0,090 0,088 0,098 
El Salvador 0,060 0,068 0,080 0,079 0,072 0,090 0,088 0,098 
Jordan 0,080 0,073 0,080 0,078 0,072 0,090 0,088 0,097 
Bosnia-Hercegovina 0,064 0,056 0,079 0,078 0,071 0,089 0,087 0,097 
Costa Rica 0,078 0,083 0,077 0,075 0,079 0,087 0,085 0,104 
Afghanistan 0,041 0,038 0,076 0,074 0,068 0,086 0,084 0,094 
Senegal 0,024 0,032 0,076 0,074 0,068 0,086 0,084 0,094 
Aserbajdsjan 0,050 0,051 0,075 0,074 0,068 0,085 0,084 0,094 
Gabon 0,041 0,039 0,072 0,071 0,065 0,082 0,081 0,091 
Georgia 0,019 0,025 0,070 0,069 0,063 0,080 0,079 0,089 
Litauen 0,101 0,100 0,067 0,066 0,077 0,077 0,076 0,103 
Kypros 0,063 0,069 0,065 0,064 0,066 0,075 0,074 0,092 
Namibia 0,023 0,023 0,064 0,063 0,057 0,074 0,073 0,084 
Bahrain 0,142 0,100 0,063 0,062 0,074 0,073 0,072 0,100 
Ethiopia 0,024 0,047 0,063 0,061 0,056 0,073 0,071 0,083 
Papua New Guinea 0,028 0,026 0,062 0,060 0,055 0,072 0,070 0,082 
Bahamas 0,027 0,025 0,061 0,060 0,055 0,071 0,070 0,081 
Nicaragua 0,020 0,027 0,061 0,060 0,055 0,071 0,070 0,081 
Honduras 0,038 0,042 0,061 0,060 0,054 0,071 0,070 0,081 
Liberia 0,005 0,008 0,060 0,059 0,054 0,071 0,069 0,081 
Latvia 0,058 0,060 0,059 0,058 0,060 0,070 0,068 0,086 
Moldova 0,018 0,018 0,058 0,057 0,052 0,068 0,067 0,079 
Madagaskar 0,015 0,024 0,057 0,056 0,051 0,067 0,066 0,078 
Island 0,039 0,043 0,055 0,054 0,049 0,065 0,064 0,076 
Mosambik 0,025 0,027 0,053 0,052 0,048 0,063 0,062 0,075 
Guinea 0,009 0,015 0,050 0,049 0,045 0,060 0,059 0,072 
Sierra Leone 0,004 0,006 0,049 0,048 0,044 0,059 0,058 0,071 
Malta 0,053 0,039 0,048 0,047 0,043 0,058 0,057 0,070 
Mauritius 0,030 0,031 0,048 0,047 0,043 0,058 0,057 0,070 
Paraguay 0,037 0,043 0,047 0,046 0,042 0,057 0,056 0,069 
Mali 0,014 0,021 0,044 0,043 0,039 0,054 0,053 0,067 
Surinam 0,010 0,010 0,043 0,042 0,039 0,054 0,053 0,066 
Armenia 0,013 0,018 0,043 0,042 0,039 0,054 0,053 0,066 
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Beregnede 
kvoteandeler 

Kvoteandeler Stemmeandeler 

Fem eksis
terende 

Ny
formel2 

Før 
første 

Etter 
første 

Etter 
andre 

Før 
første 

Etter 
første 

Etter 
andre 

formler runde runde runde2 3 runde runde runde2 3 

Guyana 0,010 0,008 0,043 0,042 0,038 0,053 0,052 0,066 
Kirgisistan 0,010 0,014 0,042 0,041 0,037 0,052 0,051 0,065 
Kambodsja 0,031 0,032 0,041 0,040 0,037 0,052 0,051 0,064 
Tadsjikistan 0,011 0,014 0,041 0,040 0,037 0,051 0,050 0,064 
Kongo-Brazzaville 0,032 0,029 0,040 0,039 0,035 0,050 0,049 0,063 
Haiti 0,012 0,018 0,038 0,038 0,034 0,049 0,048 0,062 
Somalia 0,002 0,002 0,038 0,038 0,034 0,049 0,048 0,062 
Rwanda 0,006 0,011 0,037 0,037 0,034 0,048 0,047 0,061 
Burundi 0,003 0,004 0,036 0,035 0,032 0,047 0,046 0,060 
Turkmenistan 0,046 0,056 0,035 0,035 0,041 0,046 0,045 0,069 
Togo 0,008 0,011 0,034 0,034 0,031 0,045 0,044 0,059 
Nepal 0,020 0,033 0,033 0,033 0,030 0,044 0,043 0,058 
Fiji 0,011 0,011 0,033 0,032 0,029 0,044 0,043 0,058 
Malawi 0,006 0,010 0,032 0,032 0,029 0,043 0,042 0,057 
Den tidligere jugo
slaviske republikken 
Makedonia 0,027 0,030 0,032 0,032 0,029 0,043 0,042 0,057 
Barbados 0,014 0,016 0,032 0,031 0,028 0,042 0,042 0,057 
Niger 0,007 0,012 0,031 0,030 0,028 0,042 0,041 0,056 
Estland 0,072 0,060 0,031 0,030 0,039 0,041 0,041 0,067 
Mauritania 0,007 0,009 0,030 0,030 0,027 0,041 0,040 0,055 
Botswana 0,051 0,054 0,029 0,029 0,037 0,040 0,040 0,065 
Benin 0,009 0,015 0,029 0,028 0,026 0,040 0,039 0,054 
Burkina Faso 0,010 0,019 0,028 0,028 0,025 0,039 0,038 0,054 
Chad 0,024 0,032 0,026 0,026 0,028 0,037 0,036 0,056 
Den sentralafrikanske 
republikk 0,003 0,006 0,026 0,026 0,023 0,037 0,036 0,052 
Laos 0,007 0,013 0,025 0,024 0,022 0,036 0,035 0,051 
Mongolia 0,010 0,012 0,024 0,023 0,021 0,035 0,034 0,050 
Swaziland 0,020 0,018 0,024 0,023 0,021 0,035 0,034 0,050 
Albania 0,027 0,031 0,023 0,022 0,025 0,034 0,033 0,054 
Lesotho 0,011 0,010 0,016 0,016 0,015 0,027 0,027 0,044 
Ekvatorial-Guinea 0,041 0,038 0,015 0,015 0,022 0,026 0,026 0,050 
Gambia 0,002 0,003 0,015 0,014 0,013 0,026 0,025 0,042 
Montenegro 0,009 0,010 0,013 0,013 0,012 0,024 0,024 0,041 
Belize 0,006 0,006 0,009 0,009 0,008 0,020 0,020 0,037 
San Marino 0,020 0,013 0,008 0,008 0,009 0,019 0,019 0,039 
Vanuatu 0,003 0,003 0,008 0,008 0,007 0,019 0,019 0,036 
Djibouti 0,003 0,005 0,007 0,007 0,007 0,019 0,018 0,036 
Eritrea 0,008 0,008 0,007 0,007 0,008 0,019 0,018 0,037 
St. Lucia 0,004 0,004 0,007 0,007 0,006 0,018 0,018 0,036 
Guinea-Bissau 0,004 0,004 0,007 0,007 0,006 0,018 0,018 0,035 
Antigua og Barbuda 0,006 0,005 0,006 0,006 0,006 0,018 0,017 0,035 
Grenada 0,003 0,003 0,005 0,005 0,005 0,017 0,017 0,034 
Samoa 0,002 0,003 0,005 0,005 0,005 0,017 0,016 0,034 
Solomonøyene 0,003 0,003 0,005 0,005 0,004 0,016 0,016 0,034 
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Beregnede 
kvoteandeler 

Kvoteandeler Stemmeandeler 

Fem eksis
terende 

Ny
formel2 

Før 
første 

Etter 
første 

Etter 
andre 

Før 
første 

Etter 
første 

Etter 
andre 

formler runde runde runde2 3 runde runde runde2 3 

Kapp Verde 0,004 0,005 0,004 0,004 0,005 0,016 0,016 0,034 
Komorene 0,001 0,002 0,004 0,004 0,004 0,016 0,015 0,033 
St. Kitts og Nevis 0,002 0,002 0,004 0,004 0,004 0,016 0,015 0,033 
Seychellene 0,005 0,006 0,004 0,004 0,005 0,015 0,015 0,034 
St. Vincent og 
Grenadinene 0,002 0,003 0,004 0,004 0,003 0,015 0,015 0,033 
Dominica 0,002 0,002 0,004 0,004 0,003 0,015 0,015 0,033 
Maldivene 0,005 0,005 0,004 0,004 0,004 0,015 0,015 0,034 
Øst-Timor 0,007 0,006 0,004 0,004 0,005 0,015 0,015 0,034 
Sao Tome og 
Principe 0,000 0,001 0,003 0,003 0,003 0,015 0,015 0,033 
Tonga 0,001 0,002 0,003 0,003 0,003 0,015 0,014 0,032 
Bhutan 0,004 0,005 0,003 0,003 0,004 0,014 0,014 0,033 
Kiribati 0,003 0,002 0,003 0,003 0,002 0,014 0,014 0,032 
Mikronesiafødera
sjonen 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,014 0,014 0,032 
Marshalløyene 0,001 0,001 0,002 0,002 0,001 0,013 0,013 0,031 
Palau 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,013 0,013 0,031 
1	 For de to landene som ennå ikke har godtatt og betalt for sine kvoteøkninger, er foreslåtte kvoter etter 11. kvotegjennomgang 

benyttet. Suspenderte stemmer er inkludert i totaltallet. Inkluderer også Montenegro som ble medlem 18. januar 2007 (andeler 
før første runde er justert i henhold til dette). 

2 Basert på følgende formel: Kvoteandel = (0,50*BNP + 0,30*Åpenhet +0,15*Variabilitet + 0,05*Valutareserver)K. BNP er beregnet 
med 60 pst. vekt på markedskurser og 40 pst. på kjøpekraftspariteter. K er en kompresjonsfaktor på 0,95. 

3	 Basert på en samlet økning i stemmevekt på 11,5 pst. i første og andre runde; at seks industriland takker nei til kvoter de har rett 
på i henhold til beregningene (Tyskland, Irland, Italia, Japan, Luxembourg og USA); en uniform proporsjonal redusjon av avstan
den mellom beregnet kvote og faktisk kvote, med utgangspunkt i medlemslandenes kvoteandeler før Singapore og med høyde for 
den første ad-hoc økningen til fire medlemsland; minimum 15 pst. økning i post-Singapore nominell kvote for disse landene; en 
tredobling av basisstemmene; og at underrepresenterte framvoksende økonomier kvalifiserer til en minste nominell kvoteøkning 
på 40 pst i første og andre runde samlet når deres andel av samlet BNP PPP er minst 75 pst. større enn kvoteandelen før Singa
pore. Basert på endelige og avrundede tall. 

4	 Inkluderer Kina og Hong Kong. 

Kilde: IMF 
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Vedlegg 3 

Proposed amendment of the 
Articles of Agreement of the 
International Monetary Fund 

to Expand the Investment 
Authority of the International 

Monetary Fund 

The Governments on whose behalf the present 
Agreement is signed agree as follows: 
1.	 The text of Article XII, Section 6(f)(iii) shall be 

amended to read as follows: 
«(iii)The Fund may use a member’s currency 

held in the Investment Account for invest
ment as it may determine, in accordance 
with rules and regulations adopted by the 
Fund by a seventy percent majority of the 
total voting power. The rules and regula
tions adopted pursuant to this provision 
shall be consistent with (vii), (viii), and (ix) 
below.» 

2.	 The text of Article XII, Section 6(f)(vi) shall be 
amended to read as follows: 
«(vi)The Investment Account shall be termina

ted in the event of liquidation of the Fund 
and may be terminated, or the amount of 
the investment may be reduced, prior to 
liquidation of the Fund by a seventy per
cent majority of the total voting power.» 

3.	 The text of Article V, Section 12(h) shall be 
amended to read as follows: 
«(h)Pending uses specified under (f) above, 

the Fund may use a member’s currency 
held in the Special Disbursement Account 
for investment as it may determine, in 
accordance with rules and regulations 
adopted by the Fund by a seventy percent 
majority of the total voting power. The 
income of investment and interest recei
ved under (f)(ii) above shall be placed in 
the Special Disbursement Account.» 

4.	 A new Article V, Section 12(k) shall be added to 
the Articles to read as follows: 
«(k) Whenever under (c) above the Fund sells 

gold acquired by it after the date of the 

Forslag til endring av Det 
internasjonale valutafondets 

statutter med sikte på å utvide 
Det internasjonale 

valutafondets 
investeringsmyndighet 

(uoffisiell oversettelse) 

De regjeringer på hvis vegne denne avtale er 
undertegnet, er enige om følgende: 
1.	 Artikkel XII paragraf 6 bokstav f) iii) skal lyde: 

«iii) Fondet kan benytte et medlems valuta 
innestående på Investeringskontoen til 
investering slik det måtte bestemme, i 
samsvar med de regler Fondet har vedtatt 
med 70 prosents flertall av samlet stemme
vekt. Regler vedtatt i henhold til denne 
bestemmelse skal være forenlige med 
underpunkt vii), viii) og ix) nedenfor.» 

2.	 Artikkel XII paragraf 6 bokstav f) vi) skal lyde: 

«vi) Investeringskontoen skal avsluttes i tilfelle 
av avvikling av Fondet, og kan avsluttes, 
eller investeringsbeløpet kan reduseres, 
før Fondet avvikles, med 70 prosents fler
tall av samlet stemmevekt». 

3.	 Artikkel V paragraf 12 bokstav h) skal lyde: 

«h) I påvente av slike benyttelser som anført 
under f) ovenfor, kan Fondet benytte et 
medlems valuta innestående på den Spesi
elle utbetalingskontoen til investering slik 
det måtte bestemme, i samsvar med de 
regler Fondet har vedtatt med 70 prosents 
flertall av samlet stemmevekt. Inntekten av 
investeringer og renter mottatt i henhold 
til f) ii) ovenfor, skal plasseres på den spe
sielle utbetalingskontoen». 

4.	 I artikkel V paragraf 12 skal ny bokstav k) lyde: 

«k) Når Fondet i henhold til bokstav c) ovenfor 
selger gull som det har ervervet etter tids
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second amendment of this Agreement, an 
amount of the proceeds equivalent to the 
acquisition price of the gold shall be placed 
in the General Resources Account, and any 
excess shall be placed in the Investment 
Account for use pursuant to the provisions 
of Article XII, Section 6(f). If any gold 
acquired by the Fund after the date of the 
second amendment of this Agreement is 
sold after April 7, 2008 but prior to the date 
of entry into force of this provision, then, 
upon the entry into force of this provision, 
and notwithstanding the limit set forth in 
Article XII, Section 6(f)(ii), the Fund shall 
transfer to the Investment Account from 
the General Resources Account an amount 
equal to the proceeds of such sale less (i) 
the acquisition price of the gold sold, and 
(ii) any amount of such proceeds in excess 
of the acquisition price that may have 
already been transferred to the Investment 
Account prior to the date of entry into force 
of this provision.» 

punktet for den annen endring av denne 
avtale, skal den del av provenyet som til
svarer gullets kjøpesum, plasseres på den 
generelle ressurskontoen, og eventuelt 
overskudd skal plasseres på Investerings
kontoen for å benyttes i henhold til 
bestemmelsene i artikkel XII paragraf 6 
bokstav f). Dersom gull ervervet av Fondet 
etter tidspunktet for den annen endring av 
denne avtale, selges etter 7. april 2008 men 
før den dag denne bestemmelse trer i 
kraft, skal Fondet, når denne bestemmelse 
trer i kraft og uten hensyn til begrensnin
gen fastsatt i artikkel XII paragraf 6 bok
stav f) ii), overføre til Investeringskontoen 
fra Den generelle ressurskontoen et beløp 
tilsvarende provenyet av dette salget 
minus i) kjøpesummen for gullet som er 
solgt, og ii) eventuelt proveny ut over kjø
pesummen som allerede kan være overført 
til investeringskontoen før den dag denne 
bestemmelse trer i kraft.» 




