
Ekonomisk Historia B     Institutionen för ekonomisk historia  

Vetenskapligt skrivande               Uppsala Universitet 

2014 januari 10                     Ht‐13

                

         

       

 

 

 

 

 

 

IMF’s policyskapande roll i den globala ekonomin.  
En kritisk undersökning av IMF’s policyverktyg: dess implementering och utveckling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Författare             Handledare 

Mona Camara Sylvan          Jenny Lee 



Ekonomisk historia B   2014 januari 10  Mona Camara Sylvan 
Vetenskapligt skrivande                861028‐1522
           

 
1 

Innehåll 
1. Inledning ___________________________________________________________________________________ 2 

2. Syfte ________________________________________________________________________________________ 2 

3. Bakgrund___________________________________________________________________________________ 3 

3.1. ”Structural adjustment ”och ’the Washington Consensus’ ________________________ 3 

3.2. ”One size fit all approach”____________________________________________________________ 4 

3.3. Joseph Stiglitz och ’the Post‐ Washington Consenus’ ______________________________ 4 

3.4. ”Rise of the south” ____________________________________________________________________ 7 

4. Forskningsläge och frågeställning _______________________________________________________ 7  

4.1. ’Post‐ Washingtons Consensus’ varande och kontinuitet _________________________ 7 

4.2. Policyuttryck i praktiken: vad är det som mäts? ___________________________________9 

4.3. Frågeställning _______________________________________________________________________ 10 

5. Metod och teoretiskt angreppssätt _____________________________________________________ 10 

6. Utredning av utvecklingen under 2000‐talet: representation i beslutsprocessen och 

reformkrav _______________________________________________________________________________ 13 

6.1. IMF: En historisk tillbakablick _____________________________________________________ 13 

6.2. Kvotsystemets utveckling __________________________________________________________ 14 

6.3. 2000‐talet; representation före och efter krisen _________________________________ 16 

6.4. Reformkravens utveckling __________________________________________________________17 

7. Analys av utvecklingen under 2000‐talet ______________________________________________ 19 

7.1. Representation i beslutsprocessen ______________________________________ 19 

7.2. ’Conditionalities’  ____________________________________________________________________ 22 

8. Avslutande diskussion ___________________________________________________________________ 23 

 

Litteraturförteckning _________________________________________________________________________ 24 

Appendix ______________________________________________________________________________________  29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ekonomisk historia B   2014 januari 10  Mona Camara Sylvan 
Vetenskapligt skrivande                861028‐1522
           

 
2 

 
1. Inledning  
Genom ökad global ekonomisk integration knyts världens ekonomier allt tätare samman 

på den globala marknaden. Det är rimligt att påstå att den divergens som existerar 

mellan ”rika” och ”fattiga” länder på denna marknad genererar en ojämn maktrelation 

där OECD och höginkomstländerna; toppmedlemmarna i WTO och policyskaparna i IMF 

och Världsbanken besitter fler ekonomiska verktyg och resurser än de ekonomiskt 

perifera områdena; låginkomstländerna. Det är därför av stort intresse att undersöka 

inte bara hur det ekonomiska utbytet sker länderna emellan utan hur detta motiveras; 

vilka policys och strategier har dominerat och dominerar nu internationella ekonomiska 

organisationer som OECD, IMF och Världsbanken. Varför fokus bör ligga på IFI’s – 

internationella finansiella institut, och inte politiska organisationer och dess nationella 

samarbeten är att policyutveckling i organisationer som styrs utefter demokratiska 

principer äger en transparens och är utsatta för ett ansvarsutkrävande utifrån folkvalda 

principer och dess policyarbete sker– i teorin, i öppna rum. Det existerar idag, inget 

globalt beslutsfattande organ som stiftar världsomspännande policys, och om vi 

undviker att ta aktuella IR teoretiska ansatser i beaktande;( likt bipolära maktbalanser) 

finns det ingen enskild beslutsfattare på den globala arenan som svarar till en folkvald 

majoritet. Däremot existerar det ekonomiska organisationer som verkar globalt och som 

genom finansiella instrument har möjlighet att påverka både den ekonomiska och den 

politiska utvecklingen i hela världen. Den internationella valutafonden är ett exempel på 

en sådan organisation som genom att knyta krav och reformkriterier till sina 

låneprojekt styr låntagarländernas ekonomiska och politiska utveckling. IMF’s krav, 

uttryckt som så kallade ”conditionalities” har varit föremål för olika policyparadigm 

genom historien och de har exemplifierat olika former av ekonomiska konsensusuttryck 

hos de internationella finansiella instituten.  Det är av stor vikt att utreda vad som 

konstituerar god ekonomisk utveckling enligt IMF’s policy’s då de inte är utsatta för en 

folklig granskning likt demokratiska organisationer men har ändå makten och 

möjligheten att forma länders ekonomiska och politiska utveckling.  

 

2. Syfte  
Av denna anledning vill jag undersöka hur IMF’s policyinstrument ser ut idag . I 

synnerhet hur dessa policyinstrument avser att påverka utvecklingen i framväxande 
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ekonomier och utvecklingsländer. Med detta syfte som övergripande mål kommer jag att 

diskutera och undersöka ett antal ledande teorier i den ekonomiska forskningen som 

kommit att kallas för ’The Washington Consenus’, ’The Post Washington Consensus’ och 

”the rise of the south”. Den internationella valutafonden (IMF) kommer att vara 

studieobjektet och dess policys representerar i denna studie de internationella 

finansiella institutens ledande policyprogram.  

 

3. Bakgrund  
3.1 Structural adjustment och ”the Washington Consensus”  

”The Washington Consensus” teoretiska utgångslägen spårar vi till paradigmskiftet från 

keynesianismen i slutet av 1970‐talet, till den neoklassiska marknadsfundamentalismen 

som tog över under krisåren. Reformer och förändringar som ansågs öka tillväxt och 

effektivisera handel och marknad skedde inom höginkomstländerna genom politisk 

regelstyrning; lagar och förordningar, exemplifierade genom thatcherismen i 

Storbritannien och reaganismen i USA.1 På den globala arenan kom detta paradigmskifte 

till uttryck genom så kallad ”structural adjustment” riktat mot utvecklingsländer; något 

som genomsyrade bland annat OECD’s avtal och legationer samt policys och 

bestämmelser i WTO och IMF. 2 ”Structural adjustment” var en uppsättning reformer 

som syftade till att liberalisera världshandeln och på så sätt öka tillväxt i 

utvecklingsländer genom en ”modernisering” och samtidigt säkerställa 

marknadsimperativ som lösning på fattigdom och underutveckling, emedan regleringar, 

omfattande statliga utgifter, subventioner och protektionism sågs som problem; käppar 

i tillväxthjulet. Således ett tydligt marknadsfundamentalistisk idéprogram, som 

koncentrerades i ekonomen John Williamsons tio‐punkts lista3; ”The Washington 

Consensus” 1989 där han ville bekräfta, men även argumentera för att detta 

paradigmskifte skett i Latinamerika under 80 talet, och att det varit mycket lyckat.4 Han 

uppmanade resten av världens utvecklingsländer att följa Latinamerikas exempel och 

                                                        
1 Kay 1993, s. 692f 
2 Kay 1993, s. 693; Mohan et. al. 2000, s. 10ff 
3  Williamson 2009 s. 9f; ”Fiscal discipline”, ”Recording public expenditure 
priorities”,”Tax reform”, ”Liberalizing interest rates”, ”Competitive exchange rate”, 
”Trade liberalization”, ”Liberalization of inward foreign direct investment”, 
”Privatization”, ”Deregulation”, ”Propery rights”  
4 Williamson 1990, s. 8; Williamsson 1993, s. 1329; Williamson 2000, s. 252f.  
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ville konstatera att de länder som sett den största framgången i den ekonomiska 

utvecklingen global sett, var de länder som utifrån modellens reformer anammat 

marknadsliberalism, och kapitalism i största allmänhet. 1 

 

3.2 ”One-size fit all approach”? 2 

Kritiken som kom att följa Williamson modell och som var övervägande negativt inställd 

till modellens som helhet uppehöll sig i en generell kritik mot 

marknadsfundamentalismens förmåga att hantera underutveckling i allmänhet och 

utvecklingsländer i transition i synnerhet.3 Modellens generaliserbara ambitioner var 

även under starkt kritik och ett system som fungerade på ett land kunde ha förödande 

konsekvenser för ett annat. Carlos-Alberto Arrébola Rodríguez som för närvarande forskar 

på University of Cambridge i europeisk konkurrenslagstiftnig; drev i sin artikel i tidskriften 

”European Perspectives – ”Journal on European Perspectives of the Western Balkans” - 

denna tes där han bekräftade hur applicerandet av modellens kriterier i transitionsekonomier 

fick rent katastrofala effekter avseende arbetslöshet, inkomstojämlikhet och reell fattigdom.4 

Han pekade däremot på en stor variation mellan länder och konstaterade att ett lands 

initialposition; ekonomiskt och politiskt var absolut avgörande för vilka konsekvenser den 

ekonomiska liberaliseringsprocessen fick5. Arrébola Rodríguez utgår i mångt och mycket 

ifrån nobelpristagaren i ekonomi6 och tidigare chefsekonom för Världsbanken7 Joseph 

Stiglitz’s tillika kritik, som fått avgörande utrymme i debatten om ”The Washington 

Consensus” vara eller icke varande.  

 

3.3 Joseph Stiglitz och ”The PostWashington consensus”  

Joseph Stiglitz uttrycker tio år efter Williamsons konsensusförklaring hur en ”Post‐ 

Washington Consensus” efterträtt Williamsons modell och hur denna strategi på ett 

hållbart sätt tog sig an den politiska utvecklingen mot jämlikhet och demokratiskt 

gynnsamma förhållanden och följaktligen statens roll i ekonomin och de institutionella 

förändringar som ser till bland annat jämn inkomstfördelning. Han beskriver hur han 
                                                        
1 Williamson 1992, s.11 
2 Arrébola Rodríguez, 2011, s. 24 
3 Scott 2011 s. 357ff; Kay 1993, s. 697; Paolis 2008, s. 440ff 
4 Arrébola Rodríguez, 2011, s. 23 
5 Arrébola Rodríguez, 2011, s. 26 
6 Sveriges Riksbanks Pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2001 
7 Chefsekonom och Vice ordförande för Världsbanken 1997‐2000 
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sett att WC i ett försök att utvecklas runt den kritik som omgav modellen ständigt förde 

in nya objektiv för att försvara sin existens. I en övergång till något han kallar 

”Washington consensus plus” erkändes modellens brister; modellens företrädare 

manade IMF och Världsbanken att tillgängliggöra resurser till de ekonomiska 

reformerna som krävdes av utvecklingsländer, något som Stiglitz såg som ett direkt 

erkännande av modellens misslyckande.1 Han konstaterade att om den modellens 

neoklassiska principer fungerade skulle kapitalbrister i utvecklingsländer generera ett 

flöde av kapital från höginkomstländer till den utvecklingsländer vilket inte blev fallet. 

Dessa banker och fonder skulle nu istället tillgängligöra resurser så att modellen kunde 

fortsätta implementeras trots de uppenbara bristerna i att låta marknaden styra sig själv 

i länder med ingen eller dålig politisk och ekonomisk stabilitet. De underliggande 

bristerna låg således kvar i grunden i detta ”Washington Consensus Plus” och modellen 

fortsatte att ådra sig kritik. Stiglitz beskriver hur modellen övergick i ett ”Washington 

Consensus Plus Plus” när frågan om statens roll i liberaliseringen ifrågasattes och 

modellens företrädare uttryckte slutligen att ett krav på statlig stabilitet och ordning var 

berättigat.2 Men genom sitt grundläggande privatiseringsyrkande utföll denna 

korrigering av modellen i ett tryck på att skala av och minska staten som institution då 

statens ineffektivitet ansågs vara orsaken bakom dess instabila form. Problem låg 

således ännu kvar. 3 

  Stiglitz vill mena att policyskapande och strategier slutligen vänt sig ifrån WC mot ett 

”Post Washington Consensus”; PWC där den ömsesidiga övertygelsen är att WC inte 

fungerade. Han uttrycker att: 

 

”If there is a consensus today about what strategies are most likely to promote the  

development of the poorest countries in the world, it is this: there is no consensus  

 except that the Washington Consensus did not provide the answer.”4  

 

Han resonerar vidare och påpekar att det visserligen inte finns en självklar eller tydlig idé om 

vilka strategier som är rimligast att bruka, men utöver en konsensus i att WC har fallit, finns 

dock en generell föreställning om vilka områden som måste tas i beaktning; den globala 

                                                        
1 Stiglitz 2008 s. 49 
2 Williamson 2000, s. 256; not 3,5,6 s.263 
3 Williamson 1993, s. 1333; Williamson 2008, s. 258 
4 Stiglitz 2008, s. 41  
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ekonomin måste förändras för att främja jämlikhet mellan länder samt förbättra möjligheten 

för utvecklingsländer att arbete mot jämlikhet, demokrati och hållbarhet.1 Detta antagande är i 

min mening, rimligen ganska långt ifrån Stiglitz inledande konsenusförklaringen; den som 

utgår ifrån att det enda som det existerar konsensus i är att WC inte fungerade. Med detta 

resonemang menar jag att förståelsen för att ett system inte fungerar, inte uttryckligen innebär 

att det sker en utveckling mot ett bättre alternativ. Stiglitz diskuterar vikten av policys som 

syftar mot global jämlikhet och demokrati men det framgår inte explicit i hans resonemang i 

ämnet hur detta kan ses som uttryckt i det nya PWC. Denna något problematiska form av 

PWC har kommit att diskuterats av flertalet forskare som huvudsakligen ser PWC som en 

förlängning av WC med vissa normativa ansatser; en form av traditionell 

marknadsfundamentalism med vissa försiktighetsyrkande Denna forskning redovisas i ett 

kommande forskningsläge.  
 
3.4 ”Rise of the south” 

Uttrycket ”rise of the south” nyttjas i huvudsak för att beskriva de geopolitiska och 

ekonomiska förändringar som skett det senaste decenniet i den globala ekonomin avseende de 

utvecklingsländer som inte agerat och reagerat på den västerländska ekonomin premisser. I 

förordet till FN’s (UNDP) senaste ”Human development report” görs en prognos som menar 

att år 2020 kommer länderna Brasilien, Kina och Indiens produktion att överstiga den 

aggregerade produktion av Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien Storbritannien och USA.2 

Rapporten diskuterar hur dessa tidigare utvecklingsländer lyft sig ur underutveckling enligt 

alternativa strategier som inte följer av den västerländska marknadsmodellen, och som syftar 

till en integrering i den egna regionen i första hand, och på den globala arenan i andra hand.3 

Rapporten vill påstå att ”south to south” kommunikation är vital i denna process och det 

framkommer att den västerländska modellen inte är, och inte har varit applicerbar överallt. 

Utvecklingsländer har enligt egna premisser, med modeller och strategier de själva funnit 

framgångsrika nått god ekonomisk utveckling . Rapporten påpekar också att genom denna 

slags utveckling har det även skett en konvergens av mänsklig utveckling i världen. När 

utvecklingsländer själva får sätta agendan har de fokuserat på den inhemska utvecklingen av 

utbildning, arbete, hälsa, infrastruktur och välfärd på ett sätt som den västerländska 

                                                        
1 Stiglitz 2008 s. 54 
2 HDR 2013, s. iv 
3 HDR 2013, s. 1 
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marknadsorienterade ordningen för global integration inte har kunnat göra. 1   

 

4. Forskningsläge och frågeställning 
4.1 Post Washington Consensus varande och kontinuitet?  

Studier som syftar till att undersöka PWC och dess uttryck i policydokument och 

direktiv har skett på flera nivåer. Ekonomen Jonathan Perraton, ‐ akademiskt verksam i 

internationella ekonomiska frågor (Perraton 2004) för en diskussion om de skiljande 

faktorerna ‐ eller avsaknaden av detsamma, mellan PWC och WC. Han vill konstatera att 

PWC skiljer sig mycket lite från WC och uttrycker att det endast existerar en normativ 

ansats som manar till försiktighet i implementerandet av marknadslösningar vilket inte 

är tillräckligt för att kalla det ett paradigmskift.2 Andrew Summer (2006) gör med denna 

ansats som bakgrund en sociologisk studie som utreder hur och när vi kan påstå att det 

skett ett paradigmskifte. Han vill påstå liksom Perraton att ett paradigmskifte inte går 

att identifiera men lämnar frågan öppen huruvida vi befinner oss i någon form av 

transition mellan två paradigm. 3 

  Det var i denna punkt, år 2006 ‐ som den globala ekonomin stod inför en omfattande 

kris. Åren 2007/08 försattes otaliga länder i olika grader av ekonomiskt kaos och de 

globala finansiella instituten tillsammans med FN och dess samarbetspartners manade 

till nya och bättre lösningar för att på allvar ta sig an den globala ekonomins instabila 

karaktär och skapa bättre möjligheter för utsatta nationer att överleva på denna 

marknad. Det är utifrån denna uttalade förändringsvilja från internationella finansiella 

institut som Ali Burak Güven (2012) – forskare i internationell politisk ekonomi och 

internationella relationer, vill fråga sig om det skett någon tydlig förändring. Hans 

ansatser syftar inte till att utreda om och hur WC och PWC skiljer sig åt, utan han utgår 

ifrån att situationen före den ekonomiska krisen 2008/08 är ett tillstånd av PWC.  Hans 

studie utgår sedan ifrån att övergången från WC till PWC är ett breddande av en rådande 

policy; WC, och inte ett skift.4 Diskussionen är inte explicit och heller inte studiens syfte, 

men det framgår utifrån denna ansats att han delar mycket av Perratons och Summers 

konstaterande om PWC tvivelaktigt unika karaktär. Det framgår även att Burak Güven 
                                                        
1 HDR 2013, s. 1 
2 Perraton, s. 2005, s. 901 
3 Diskuterat av bl. a Summer 2006, s. 1404 och Perraton 2005, s. 903f 
4 Se: Burak Güven 2012, s.870; s. 881;,s. 882; s. 885. Det är inte grundläggande 
diskussion för studien men framgår utifrån den begreppsdefinition som görs. 
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anser att PWC inte är tillräckligt reformistisk för att kunna hantera bristerna i WC då 

den till stor del utgår från samma marknadsorienterade principer och i synnerhet ”one 

size fit all approach” som skapar en diskrepans mellan olika utvecklingsländers 

prestationer.1 

  Burak Güven vill sammanfattningsvis göra en uppföljning av uttalanden under 2000 

talet från internationella finansiella institut som Världsbanken. Uttalanden som syftar 

till en förändringsvilja av utvecklingsstrategier där fokus ligger på de brister som 

marknadsimperativ i den globala ekonomin har haft. 2. Han undersöker den nära 

samtiden genom att göra en periodisering utifrån den ekonomiska krisen 2007/08. 

Tiden innan krisen och tiden efter krisen jämförs utifrån ett antal PWC indikatorer och 

han konstaterar att det inte skett något omfattande förändring av IMF och 

Världsbankens ekonomiska policys för utveckling. Hans metod för att beräkna hur PWC 

sett ut innan och efter krisåren är att undersöka PWC indikatorernas omständigheter. 

Indikatorer han tolkar som låneprojekt vilka syftar till reformer mot socialt hållbara 

marknadsekonomier. Han beräknar sedan andelen av PWC indikatorer i femtio av de 

största IBRD‐IDA3 projekten och konstaterar att det inte skett någon avgörande 

förändring av PWC.4  

  Han vill således bekräfta att PWC ännu är dominerande hos de internationella 

finansiella instituten. Samtidigt konstaterar han att IFI’s måste undersöka och acceptera 

alternativa ekonomiska strategier och skifta från ett långivarperspektiv till ett 

låntagarperspektiv.5 På detta sätt kan den ske en konvergens med ” the rise of the 

south”6. Sammanfattningsvis vill Burak Güvens undersökning påvisa PWC’s kontinuitet 

och behovet av att förändra de ekonomiska perspektiven mot ett inkluderande av 

utvecklingsländers egna strategier för att på allvar se en evolution av PWC som 

policyinstrument.  

 

                                                        
1 Burak Güven 2012, s. 889 
2 Burak Güven 2012, s. 869 
3 ”International Bank for Reconstruction and Development (IBRD); en av de äldsta av 
Världsbanken fonder. (IDA) International Development Agency är en av dess 
syskonorganisationer. Tillsammans med ett antal andra fonder och verksamheter utgör de den 
så kallade ”World Bank Group” 
4 Burak Güven 2012, s. 877f 
5 Burak Güven 2012, s. 881 
6 Burak Güven 2012, s.889f  
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4.2 Policyuttryck i praktiken: Vad är det som mäts? 

Jag ser tre problem med Burek Güvens studie. För det första är det är studiens 

metodiska angreppsätt mer än hans slutsatser som enligt min uppfattning är föremål för 

en problematisering. Han redovisar hur urvalet av teman som korresponderar med PWC bland 

Världsbankens projekt ser ut och utifrån denna sammanställning är det flertalet teman som i 

min mening med tvetydighet bör tolkas som indikator på PWC. Han skriver själv att dessa är 

”[…] often considered distinctive PWC Items.” 1 men redovisar inte tillfredställande belägg 

för detta; det saknas en anknytning till var detta varit ’ofta ansett’. Jag vill tolka detta som ett 

bevis på PWC inneboende definitionsproblematik. PWC är och har svårligen konkretiserats 

och definitionen av PWC är således öppen för tolkning i en större utsträckning än WC. WC 

som uttryckts som reformkriterier i listform. Men utan att gå djupare in på hela hans 

operationaliseringarbete vill jag lyfta fram en avgörande faktor för varför definitionen av 

PWC inte är tillfredställande; faktorn privatisering. Reformer och utvecklingsarbete mot 

privatisering hör explicit till Washington Consensus reformprogram.2 Att Burak Güven 

inkluderar posten ”State enterprise/bank restructuring Other social development and 

privatization” som indikator på PWC anser jag således är felaktigt.3  

 Som en andra kritisk reflektion ser jag beräkningen utifrån PWC indikatorer som 

mycket ofullständig. Han beräknar andelen PWC av femtio IBRD-IDA projekt och 

konstaterar att drygt hälften har kontinuerligt - före och efter krisen, utgjorts av PWC teman. 

Jag undrar då hur Burak Güven tolkar den andra hälften. Är de indikatorer som inte klassas 

som PWC, då WC eller något annat? Är de föremål för en gamla policys (äldre än PWC) eller 

för nya oklassificerade? Jag undrar således hur Burak Güven kan konstatera att PWC varit 

och är dominerande då han inte har definierat den övriga hälften. Ponera att den andra hälften 

är föremål för ett helt nytt paradigm; (vilket jag inte tror är fallet, men oavsett så går det inte 

att utesluta om en definition av det övriga materialet inte görs) eller om det är föremål för 

marknadsfundamentalism (i.e. en återgång till WC). Utifrån Burak Güvens antaganden om att 

PWC är ett breddande av WC skulle det i min mening gå att tolka den andra hälften som WC 

indikatorer. Detta om vi antar att PWC sprang ur WC; det som inte är PWC skulle således 

vara de kvarvarande WC indikatorerna. Men denna tolkning uttrycks inte explicit av Burak 

Güven själv.   

 Oavsett den de brister jag ser i Burak Güvens undersökning är syfte och slutsatser 
                                                        
1 Burak Güven 2012 s. 877  
2 Arrebola Rodriguez 2011, s. 21; Williamson 2009 s. 9f; 
3 För Burak Güvens PWC indikatorer se appendix fig. 1 
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intressanta. Att de ledande ekonomiska organisationerna påstår sig vilja förändra sitt 

angreppssätt ifråga om utvecklingsländer i globaliseringsprocessen försvåras intill 

omöjliggörs på grund av ett snävt och exkluderande policyskapande. Ett policyskapande som 

inte tar utvecklingsländer och deras egen roll och förmåga i beaktning är en diskussion som 

möjliggör paralleller till den postkoloniala relationen mellan utvecklingsländer och de 

industrialiserade nationerna under större delen av 1900 talet. Utifrån Burak Güven’s studies 

syfte och slutsats kan vi ställa oss frågan om höginkomstländerna ännu befinner sig i dessa 

gamla hjulspår och därför inte på allvar kan hantera utvecklingsländernas fattigdomsfällor och 

underutveckling. Det framkommer som en trolig slutsats att för undvika återkommande 

globala kriser som drabbar de absolut fattigaste nationerna i världen så krävs det en 

konvergens mellan de framväxande ekonomierna och utvecklingsländernas egna 

utvecklingsparadigm och höginkomstländernas internationella finansiella institutioners 

policys, något som Burak Güven uttrycker i sin sammanfattande slutsats.1  

 

4.3 Frågeställning 

Utifrån detta forskningsläge (Perraton, Summer, Burak Güven) framgår det att Stiglitz 

konsensusförklaring i slutet av 90-talet är minst lika kritiserad och omdiskuterad som 

Williamsons ”Washington Consenus” i slutet av 80 talet. För PWC har fokus legat på dess 

praktiska tillämpningar som flertalet forskare sett som försvinnande små. Jag skulle vilja ta 

avstamp i Burak Güvens undersökning från 2010 som syftade till att utreda vart vi egentligen 

står idag på den globala ekonomiska policyskapande arenan. Men jag vill utifrån de 

metodiska problemen jag ser i hans undersökning studera ett antal andra faktorer.   

 Sammanfattningsvis vill jag ställa frågan om vi kan iaktta en förändring från PWC - till 

någon annan form av policystrategi, bland de internationella finansiella instituten genom att 

undersöka IMFs policyuttryck? Denna frågeställning kan också uttryckas som huruvida det 

går att iaktta en förändring av status quo; i den meningen att status quo är perioden innan 

2007/08. Då PWC i min mening svårligen kan särskiljas från WC kommer jag huvudsakligen 

resonera om en förändring av status quo. Denna frågeställning kräver en omfattande 

definitions - och begreppsutredning vilket följande metodavsnitt redogör för.  

 

5. Metod och teoretiskt angreppssätt  
Jag kommer att utgå ifrån att det skett en övergång från WC till PWC då diskussioner om 
                                                        
1 Burak Güven s. 890 
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denna övergång är tämligen utforskade från många olika håll och jag vill påstå att Stiglitz 

kritiska utredning om WC’s missförhållanden och dess efterföljande utfasning har fått en 

dominerande roll i forskningen. Däremot vill jag även utgå ifrån att denna övergång är de 

facto, en övergång och inte ett skift då en konkret definition av PWC svårligen kan urskiljas. 

PWC får således vara ett tillstånd av status quo innan krisen 2007/08. Jag väljer åren 2007/08 

som brytpunkt för studien vilket jag härleder både ur Burak Güvens undersökning och Stiglitz 

senare texter då jag anser att det hos bägge forskare existerar en övertygelse om att krisen 

2007/08 tydligt påvisat behovet att ytterligare förändring ifrån ett WC och således även ifrån 

de delar av PWC som till formen hör till ett WC paradigm. 1 

 Stiglitz för inte explicit en diskussion om ”the rise of the south” paradigmen men han 

beskriver däremot hur utvecklingsländer - som snabbt och för egen maskin, har lyft sig ur 

underutveckling på ett aldrig tidigare skådat sätt, och detta genom att implementera 

ekonomiska strategier som skiljer sig från PWC och WC.2 Han diskuter även, likt Burak 

Güven om att ett nytt policyprogram efter krisen 2007/08 kommer att behövas för att se en ny, 

mer ansvarsfull och hållbar form av tillväxt.3  

 En förändring av status quo, eller en förändring av PWC kommer att tolkas på tre sätt; 

Ingen förändring, en förändring mot ett nytt policyprogram eller en tillbakagång mot ett 

gammalt policyprogram. Det nya policyprogrammet kommer jag kalla ’CROS’; convergence 

with rise of the south”. Detta utifrån uttrycket ”rise of the south” och dess definition av bland 

annat FN organet UNDP. Konvergensen består i ett överlämnande av den policyskapande 

makten till utvecklingsländer och länder i ekonomisk transition utifrån Burak Güvens 

normativa ansats om att en sådan konvergens är vad som krävs för att IFI’s ska anses ha 

uppnått den förändring som åsyftas.  

 Jag väljer att undersöka IMF som representant för IFI och två faktorer jag anser är 

avgörande för hur policyutveckling kan iakttas; dess politiska/organisatoriska omständigheter 

avseende beslutsfattande som process samt det mest intervenerande verktyget som fonden har 

för att påverka ett utvecklingslands ekonomiska förhållanden; lån.  

 Angående dessa faktorer utgår mitt resonemang ifrån en teoretisk föreställning om 

                                                        
1 Se: Stiglitz 2011, s. 230 ”The global financial crisis, too, has cast doubt over the 
neoclassical paradigm in advanced industrial countries, and rightly so.”  
2 Stiglitz 2011, s. 230 
3 Stiglitz 2011, s. 234 ” The aftermath of the global financial crisis should be an exciting 
time for economists, including development economists, since it dramatically revealed 
flaws in the reigning paradigm. […] Out of this understanding, perhaps we will be able to 
mold new policy” frameworks that will provide the basis of a new era of growth” 
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något som kommit att kallas ”ownership”. Uttrycket avser ägande av den ekonomiska 

utvecklingspolicy som ska implementeras. Ett antal forskare liksom de internationella 

finansiella instituten själva har i ett stort antal publikationer och rapporter diskuterat vikten av 

att ett låntagarland som ska genomföra reformer för ekonomisk utveckling måste ha 

”ownership” över dessa reformer för att kunna utvecklas framgångsrikt.1 Studier har visat att 

ekonomisk utveckling måste iakttas utifrån landets egna omständigheter och det som fungerar 

för vissa fungerar inte alls för andra och det råder viss konsensus om att ekonomisk 

utveckling kan inte skötas göras utifrån på det sätt som det gjort hittills.  På detta sätt har det 

funnits ett tryck på att IMF måste stärka låntagarländers ”ownership”. Detta har tolkats av 

vissa – den självständiga utredande organisationen IEO bland annat, som att IMF måste 

minska de mer detaljerade reformkraven och göra lånekriterierna mer flexibla; det ska vara 

upp till landet själv att besluta vilka reformer som passar för att nå de mål som finns 

uppställda. 2 

 Utifrån detta teoretiska antagande kommer jag att undersöka IMF’s beslutsprocess med 

hänsyn till hur utvecklingsländer och framväxande ekonomier är representerade. Detta utfaller 

i en utredning av IMF’s kvotsystem; det system som reglerar röstandelar och lånemöjligheter 

för dess medlemsländer. Har utvecklingsländer fått ökade, minskade eller oförändrade 

röstandelar efter krisen 2007/08? Att öka de framväxande ekonomiernas, samt 

utvecklingsländers valandelar kommer jag tolka som en indikator på att IMF stärker 

låntagarländernas ownership. Ökat ownership i sin tur ser jag som att policyutvecklingen rör 

sig mot en konvergens med det nya utvecklingsparadigmet ”rise of the south”. För denna 

faktor kommer det gå att iaktta tre olika utfall. Det första utfallet innebär att det sker en 

ökning av låntagarländers röstandelar och därmed en ökning av ”ownership”. Vi går således 

från ett post Washington consensus (PWC) till en ”convergence with the rise of the south” 

(CROS). Ett andra utfall innebär att vi inte ser någon förändring av låntagarländernas 

röstandelar och därmed ingen skillnad i ”ownership”. Det tredje utfallet skulle innebära en 

minskning av låntagarländernas röstandelar och därmed en minskning av ”ownership”. För 

enkelhetens skull mer än utifrån en uttalad analys skulle vi kunna tolka det som en 

tillbakagång mot ett pre-PWC; ett tillstånd av WC.  

 Den andra faktorn som ska undersökas vilar än mer på föreställningen om vikten av 

”ownership” och de direkt intervenerande verktygen som IMF har; lån. IMF är som namnet 
                                                        
1 Wei & Sang 2010; IEO 2007; Erbas 2004; Dreher 2009; Burak Güven 2012; UNDP 
2013; Kapur 2001; OECD 2011, OECD 2013.  
2 IEO 2007; Dreher 2009 
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uppger en fond, en del av de så kallade IFI’s, internationella finansiella instituten och dess 

uppkomst och syfte (återkommer till en redovisning om IMF’s uppkomst och varande) har 

varit och är låneverksamhet.1 Men de har samtidigt haft en utveckling av strukturella krav och 

kriterier för på vilka villkor länder kan låna ifrån fonden och det är dessa krav som är en 

direkt intervenerande kraft i ett lands utveckling. Om kravet är att minska den offentliga 

sektorns utgifter i form av skattesänkningar för att låna, så kommer utvecklingslandet således 

att minska den offentliga sektorns utgifter i form av skattesänkningar för att få möjligheten att 

låna. Alternativet är att de undlåter att göra detta och därmed får sina lån utmätta eller förlorar 

rätten att låna från fonden. De finns även en möjlighet att de undviker att söka lån från fonden 

i överhuvudtaget då det inte finns en vilja eller möjlighet att genomföra dessa reformer som 

kraven består av. Då finns det således ett underskott av ”ownership vilket hämmar det 

ekonomiska utvecklingsarbetet mot en eventuell konvergens med ”rise of the south”. 2  För att 

utreda hur IMF’s krav och kriterier har ökat eller minskat ”ownership” kommer 

sammansättningen i ”conditionalities” före 2007/08 och efter 2007/08 att undersökas; blir 

kraven mer eller mindre flexibla?  På samma sätt kommer det här gå att se tre möjliga utfall. 

Där det första innebär att flexibiliteten har ökat avseende reformkraven för lån och därmed 

stärks ”ownership”. Det andra utfallet innebär att det inte skett någon förändring och i ett 

tredje utfall tre ser vi en ökning av de strukturella reformkraven och minskad flexibilitet.  

 

6. Utredning av utvecklingen under 2000‐talet: representation i 

beslutsprocessen och reformkrav 
6.1 IMF: En historisk tillbakablick. 

Om vi inleder med att undersöka omständigheterna omkring IMF och dess policyarbete 

måste vi ta i beaktande hur och varför IMF uppkom från första början. Utan att gå 

djupare in på det internationella ekonomiska samarbetets historiska utveckling i 

efterkrigstidens Europa kan det sammanfattningsvis gå att se IMF som ett av de så 

kallade Bretton Woods instituten som syftade till att stödja den europeiska 

återuppbyggnaden post WWII och bygga en stabil och liberal marknad. Dess syfte och 

mål har sedan start varit att motverka krigsårens ekonomiska protektionism, 

liberalisera den internationella handeln och bidra till en vitalisering av den europeiska, 

                                                        
1 Boughton 2004 s. 7 
2 Dreher 2009 s. 234f 
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men i förlängningen även den globala ekonomin.1 I vilken utsträckning IMF aktivt ska 

kunna påverka och styra länders ekonomiska utveckling har däremot varierat. Från 

fondens instiftande (Bretton Woods konferensen) till och med början av 50‐talet 

existerade det en föreställning; sprunget ur John Maynard Keynes och hans föreslagna 

ICU; International clearing Union; att fondens låntagarländer skulle besitta maximal 

frihet och IMF skulle inte ha rätt att kräva någon form av förändring av landets 

inhemska ekonomiska och politiska förhållanden.2 Fondens ledande aktörer; de 

europeiska länderna som sakteligen blev kreditgivare istället för kredittagare tvingades 

dock eftersom under 50‐talet att acceptera ett antal direktiv som utföll i kriterier och 

krav som ställdes på låntagarländerna ekonomiska prestationer. Dessa ”conditionalities” 

var föremålet för Bretton Woods konferensens amerikanske representant Harry Dexter 

White’s förslag om en ISF; International Stabilization Fund. Det var denna senare 

upphovsman och dennes förslag som gav kreditgivarna större frihet att ställa 

institutionella krav samt lämnade det största delen av risk och kostnad på 

låntagarlandet. Genom att den amerikanske falangen vann mark under IMF’s utveckling 

kom IMF att fortsätta propagera för fler och hårdare kriterier och krav för 

låntagarländer. Det är dessa lånekriteriers utveckling som under 80‐talet kom att 

beskrivas med modellen ”Washington Consenus” och som bestod av starkt 

marknadsfundamentalistiska reformer.3   
 

6.2 Kvotsystemets utveckling. 

IMF’s lånepolitik under 1900 talet följde oavkortat första och andra världskrigets 

återuppbyggnadsprocess. Rädslan för protektionism och var stor och länder manades 

att hålla sina gränser öppna och istället låna av fonden för att bygga upp den inhemska 

marknaden. Inledningsvis var målet att skapa stora likvida reserver i fonden och 

kvotsystemet var anpassat för detta syfte. 

  Sammanfattningsvis reglerar kvotsystemet tre avgörande faktorer för 

medlemsländernas aktivitet i organisationen; medlemsländernas röstkraft och därmed 

des inflytande i organisationens beslutsfattande process samt storleken på de lån de har 

direkt tillgång till. Ju högre kvotandel desto större röstandelar samt likviditet. Kvoten 

                                                        
1 Boughton 2004 s. 6ff 
2 Buira 1980 s. 111; Arrebola Rodriguez 2011, s. 20f 
3 Se: Buira 1980 s. 131.  
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beräknar även ett medlemslands ekonomiska åtagande gentemot fonden; den 

”medlemsavgift” landet ifråga ska betala in till fonden.1  

  Vid fondens instiftande bestod ett lands lånemöjligheter av hur stor kvotandel de 

hade. Ett land hade direkt tillgång till 25% av sin inbetalning då ett krav var att minst 25 

% av inbetalning skulle ske i guld eller dollar. Då fanns dessa 25 % likvida hos fonden 

och det krävde således ingen förfrågan för att låna dessa. Men 1952 i ett försök att göra 

lån mer tillgängliga infördes det första låneprogrammet som innebar att ett land kunde 

låna mer än sina 25 %. Detta program, så kallade ”Standby Arrangments” (SBA) var det 

första i en serie låneprogram som syftade till att frigöra resurser för en snabb 

återuppbyggnad av världsekonomin. 2 

  När denna återuppbyggande process närmade sig sitt slut och de ledande 

ekonomierna återigen nått god ekonomiska balans och hög produktion minskade IMF 

sina valutareserver vilket snart ledde till en likviditetskris för många utvecklingsländer 

länder, främst i Latinamerika. För att undvika att protektionism och handelshinder 

skulle ta plats där resurserna saknades gjorde IMF i början av 60‐talet en kvothöjning 

som syftade till att öka fondens valutareserver. Fortsättningsvis skedde kvothöjningar i 

flera steg under hela 60‐talet. Samtidigt ökade möjligheten för kortsiktiga lån och lån 

över sina kvotandelar. Höjningen av kvoterna innebar visserligen att medlemsländernas 

låneandelar ökade, men tärde samtidigt på dess inhemska ekonomi. I ett försök att 

anpassa lånen till ett lands ekonomiska nivå infördes lån utanför de vanliga 

låneprogrammen; ”General arrangmenst to borrow” (GAB) där de ledande 

höginkomstländer kom samman i G103 där de var engagerade i en serie parallella 

låneprogram riktade specifikt mot utvecklingsländer och länder i ekonomisk transition.4 

  Möjligheten att låna ökade kontinuerligt under 70‐ talet. Det blev nu möjligt att låna 

mer än hundra procent av sin kvotandel; detta medförde däremot tunga krav och 

kriterier. Länder som hade sådana stora lånebehov ansågs ha så pass omfattande 

ekonomiska problem att de troligen inte skulle komma att lösas på kort sikt. Dessa 

låneverksamheter kännetecknades således av hård uppföljning, övervakning och kraven 

syftade huvudsakligen mot liberalisering av marknaden och minskande av de offentliga 

                                                        
1 Nedersjö 2001, s. 21 
2 Nedersjö 2001. 24ff 
3 Kanada, Nederländerna, Västtyskland, Frankrike USA, Italien, Japan, Storbritannien, 
Sverige, och och Belgien, 
4 Nedersjö 2001, s. 27 
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utgifterna. Anna‐ Karin Nedersjö, tidigare verksam vid Riksbankens internationella 

avdelning vill i sin artikel i tidskriften ”Penning och Valutapolitik” 2001 tolka 

kvotsystemets utveckling som ett resultat av dess faktiska arbete. Inledningsvis skulle 

IMF säkerställa fondens likvididet och senare övergick fonden till att säkerställa de 

finansiella förutsättningarna för likviditeten. 1 Från låga kvotandelar och begränsade 

möjligheter till lån, till höga kvotandelar och lättillgängliga lån. Jag ser det som att det 

senare skapar ett större behov av riskhantering och därmed större krav på säkerhet för 

lånets återbetalning. På detta sätt har de institutionella kraven för lån ökat successivt.   

 

6.3 2000talet: representation före och efter krisen 

Hur har då kvotsystemets förändrats under 2000‐talet? Om vi iakttar fördelningen av 

kvoter och röster före och efter den periodisering denna studie utgår ifrån går det att 

använda en rapport som publicerats av IMF för att redovisa effekterna av den 

förändring av kvotsystemet som inleddes på IMF årliga möte 2006 i Singapore. 2 

  Denna kvotreform från 2006 innehöll ett antal viktiga komponenter som uttryckligen 

syftade till att stärka EMDC (Emerging markets and developing countries) inflytande genom 

ett skift av kvotandelar från ”Advanced economies” till EMDC. När resolutionen antogs var 

meningen att det inom två år skulle ske omfattande förändringar av de matematiska formlerna 

som styr kvotfördelningen.3 Dessa förändringar bättre skulle kunna spegla olika länders 

relativa vikt i den globala ekonomin i en föränderlig framtid, göra kvotandelarnas och 

röstandelarnas mer mottagliga för förändringar i ekonomin och i synnerhet, stärka 

låginkomstländernas deltagande och inflytande.4 I reformen ingick även ett uttalat löfte från 

vissa avancerade ekonomier att avstå ett antal så kallade ”ad hoc”röster; otecknade röster de 

egentligen var berättigade till, detta i förmån för låginkomstländer. Detta skulle medvetet 

underrepresentera höginkomstländer som USA i förmån för att överrepresentera 

låginkomstländer. 5 

  Kategorierna i publikationens tabell som jag kommer att undersöka är uppdelade i 

perioderna ”Pre-Singapore”, ”As of March 2, 2011”, ”Post-2008 Reform” och ”Post-2010 

                                                        
1 Nedersjö 2001, s. 30 
2 Se appendix, fig. 2; Kvot ‐och röstandelar före och efter reformen i IMF’s exekutiva 
styrelse. 
3 Kvotformlerna före och efter reformen finns i appendix; fig. 3-4 
4 IMF 2008, s. 1  
5 IMF 2008, s. 4 
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Reform”1. Då jag är intresserad att undersöka perioden före 2007/08 och efter 2007/08 så 

kommer jag jämföra kollumen ”Pre Singapore” och ”Post-2008 Reform” samt även ”Post-

2010 Reform. Denna sista kolumn bör ge den tydligaste bilden av var vi befinner oss idag.  

Publikation redovisar land för land kvotandelar och röstandelar men inleds även med en 

aggregerad tabell över två ekonomiska regioner; avancerade ekonomier samt framväxande 

marknader och utvecklingsländer. Avancerade ekonomier delas sedan upp ”G7” och ”others” 

emedan framväxande ekonomier och utvecklingsländer delas upp i utvecklingsländer och 

transitionsekonomier. 

 Vid en jämförelse framgår det att det utifrån grupperna ”Advanced economies” och 

”Emerging markets and development countries” går att utläsa att förra gruppen har minskat 

sina kvotandelar med 3,9 % och sina röstandelar med 5,3 %. Samtidigt har den senare 

gruppen ökat sina kvotandelar med 3,8 % och sina röstandelar med  5,4 %. Det har således 

utifrån tabellen skett en minskning av de avancerade ekonomiernas röstkraft och en ökning av 

de framväxande ekonomierna och utvecklingsländerna röstkraft.  

  

Reformkravens utveckling. 

För denna undersökning vilar jag mer på en utveckling av programpunkter i IMF’s 

låneverksamheter i text än kvantitativt mätbara variabler. De conditionalities som kräver 

omfattande reformer och förändringar av ett låntagarlands inhemska ekonomiska förhållanden 

så kallade structural conditions (SC) intensifierades och ökade i antal under 80-talet.2 Detta 

ådrog sig kritik då SC’s ansågs underminera låntagarländernas rätt som policyskapande 

makt.3 År 2000 svarade IMF till denna kritik genom att påbörja ett försök till att öka 

flexibiliteten av SC vilket två år senare ledde till instiftandet av det så kallade ”streamline 

initiative”. 4 Detta syftade till att minska andelen conditionalities i IMF’s program och 

därmed lämna större utrymme för låntagarländera att kontrollera och planera hur ekonomin 

ska utvecklas. En tidig utvärdering av ”streamline” -lånens effekt på den totala mängden krav 

i IMF programmet konstaterade att det skett en viss minskning av andelen krav sedan 

implementerandet av initiativet. 5 Utredningen var dock tätt inpå reformen (2001) och den 

diskuterar hur den inte kan dra några längre och djupare slutsatser på hur streamlining 
                                                        
1 Se appendix, fig. 2, Kvot ‐och röstandelar före och efter reformen i IMF’s exekutiva 
styrelse. 
2 Killick 2006 s. 253 
3Dreher 2009, s 234; IEO 2007 s. 1; Abbot et. al 2010, s. 18 
4 IEO 2007 s. 2; Dreher 2009, s. 261 
5 IMF 2001. 
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kommer att påverka kraven på sikt; endast hur det sett ut i den nära samtiden sedan initiativet 

implementerats.  

 En utredning från IMF’s oberoende utredande enhet (IEO) undersöker andelen (SC) 

structural conditions i IMF’s program med större möjlighet till tillbakablickande året 2007, 

och konstaterar att det inte skett någon faktiskt minskning av kraven sedan ”streamline” 

intiativet och uppmanar IMF att sätta en ”notional cap” på strukturella krav.1 Denna 

metaforiska hatt ska begränsa IMF’s krav till att endast inrikta sig på kritiska reformer; direkt 

krishantering, och lämna resten av den ekonomiska utvecklingen i händerna låntagarländerna. 

Fokus borde ligga på IMF’s kärnområden (finansiell stabilitet) och resten borde lämnas över 

till andra experter i området som Världsbanken och låntagarlandet själv.2  Denna 

undersökning görs 2007 och är i en – för denna studie kritiskt period. Det konstaterades 

således att kraven; trots en uttalad vilja mot flexibilitet och stärkande av ”ownership” ännu 

var för höga och för många och bland annat IEO uppmanade IMF att fortsätta minska ner sina 

(SC). Flertalet utomstående utredare har kommit till liknande slutsatser; SC minskar inte i och 

med de nya initiativen som uttalat syftar mot minskandet av krav.3  

 IMF lyfte fram vikten av flexibilitet i lånekrav samt ”ownership” under början av 2000 

talet med sitt streamline initiativ samt genom instiftandet av de fattigdomsbekämpande och 

tillväxtunderlättande programmen (PRGF) ”poverty reduction growth faciliating” som 

komplement till den tidigare GRA; general resources arrangments” som var tydligt influerade 

av strikta krav och en stor andel SBA; ”stand by arrangments”, PA; prior actions och SB; 

”structural benchmarks”. Fokus mot dessa flexiblare lånegrupper i PRGF ackompanjerades av 

FCL; ”flexible credit line” som skulle öka tillängligheten för lån på kort varsel och 

tillsammans syftade de olika reformer till att öka låntagarländers möjligheter att styra över sin 

utveckling. Andelen krav förändrades dock inte även om titlarna på kravgrupperna gjorde 

detta. Paloni och Zanaradi (fil. dr) sammanfattar en uppfattning runt ”conditionalities” och 

uttrycker att ”there may even be an inherent contradition between conditionality and 

ownership”4 och att krav skulle kunna strida mot ownership i den mening att det finns splittrat 

stöd för reformer i låntagarlandet; kraven skulle på så sätt även kunna användas som politisk 

hävstång och höja eller sänka vissa politiska grupperingar. De konstaterar i sin slutsats att 

krav och ”ownership” inte nödvändigtvis behöver vara motsättningar; i den mån att 

                                                        
1 IEO 2007 s. 34 
2 Abbot et. al . 2010 s. 23; IE0 2007 s. 35 
3 Momami 2005; Killick 2006, s. 258; Allegret&Dulbecco 2007 
4 Palini&Zanandi 2006, s. 294 
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låntagarlandets och IMF’s policys konvergerar. Gör de det inte måste kraven vara anpassade 

till låntagarlandets möjligheter och ta i beaktning i sitt planeringsarbete hur kraven kommer 

att påverka låntagarlandet rent politiskt.  

 Hur såg det sedan ut efter krisen 2007/08? Om vi utgår ifrån att ”streamline” hade 

implementerats mellan 2002 och 2007 men har bedömts som att inte ha någon inverkan på 

andelen SC i IMF’s program- så kan vi fråga oss hur andelen SC i programmet såg ut efter 

krisen.   

 För att svara på detta undersöker jag två utredningar betitlade ” Review of conditionality” 

och ”Application of Structural Conditionality ” som IMF genomfört och publicerat för åren 

2009 samt 2011. Får året 2009 bekräftar undersökningen en minskning av (SC) i både 

gruppen GRA och PRGF. En minskning av de mest kravtunga grupperna PA och SB var även 

gällande. 1 För året 2011 redovisas även här en generell minskning i de båda grupperna. 

Denna utvärdering påpekar uttryckligen att  ”ownership” är målet för kravens utformning hos 

IMF och att fortsatt ”streamlining” är målet för agendan 2 Men utredningen försvarar 

samtidigt de relativt små minskningarna (i vissa enskilda fall ökningarna) med att strukturella 

krav måste få vara brukligt i den mån att det krävs för programmets framgång. 3 

Implementerandet av ownership-styrda policys förefaller i min mening mycket godtyckligt 

utifrån detta resonemang. Hur definieras behoven för programmets möjliga framgång och 

därmed hur många krav som ska appliceras? Detta diskuteras inte vidare i den aktuella 

rapporten och resonemanget förefaller rent paradoxalt på sina ställen. 

 Sammanfattningsvis kan vi se att det innan krisen 2007/08 existerade en föreställning om 

att lånekraven för IMF’s låneprogram måste rörs sig mot ett stärkande av ”ownership” och 

omformas mot större flexibilitet. En studie direkt inpå det så kallade streamlineinitiativet i 

början av 2000-talet konstaterade att andelen krav i IMF’s program minskat. Senare 

undersökningar mitt under krisen 2007/08 konstaterade att andelen krav var oförändrade och 

två undersökningar 2009 och 2011 ville bekräfta att andelarna minskat men uttrycker att det 

existerar ett behov av ”conditionalities” även i streamline- programmen för att kunna 

genomföra ekonomiska reformprogram framgångsrikt.  

 

7. Analys av utvecklingen under 2000-talet.   

                                                        
1 IMF 2009 s. 4f 
2 IMF 2011 s. 6f; s. 31 
3 IMF 2011, s. 11 ” Streamlining does not preclude individual programs from having 
substantial conditionality when needed for the success of the program.” 
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Representation i beslutsprocessen 

Inledningsvis vill jag diskutera resultatet kring röstkraft i IMF’s exekutiva styrelse. Här 

genomförde IMF en reform som uttryckligen syftade till att öka röstkraften för ekonomiskt 

utsatta länder; de länder som var låntagare i högre grad än långivare. Reformen genomfördes i 

två steg 2008 och 2010 och resultaten utifrån tabellen publicerad av IMF är tydliga i att det 

skett en förskjutning av röstkraft från de traditionella långivarna till låntagarna. Kopplas detta 

resultat till min teoretiska ansats om att ökat ”ownership”; i denna mening översatt som ökat 

inflytande på policyarbetet och beslutsfattandet – innebär en rörelse mot CROS; en 

konvergens med ”rise of the south”.  För detta resultat skulle vi, utifrån det material som 

använts – konstatera att det skett en rörelse mot (CROS).  

 Detta resultat vill jag däremot problematisera utifrån ett antal perspektiv. Ifråga om 

internationella organisationer i allmänhet existerar det traditionellt ett demokratiskt 

underskott; det finns ingen ”världsregering” eller liknande; som ska se till att parter kommer 

till tals eller att direktiv följs, utan organisationen och dess legislativa legitimitet vilar på en 

självskattande uppföljningförmåga. Med hänsyn till detta går det att ifrågasätta IMF’s 

kvotreform på flera olika sätt. För det första går det att undersöka IMF’s möjligheter till 

informell styrning. Hur mycket utrymme finns det att agera och stifta direktiv och riktlinjer 

utanför den formella ramen för beslutsfattande? Studier har visat att just IMF med sin icke-

transparenta beslutsprocess och dess i särkant svaga EB ”executive board” skapar stora 

möjligheter för informell manipulation.1 Till denna diskussion framkommer även ett 

källkritisk aspekt av det material som använts för att bekräfta ökningen av röstkraft för vissa 

länder. Lesage2 et. al skriver 2013 en kritisk artikel som påvisar tydliga manipulationer med 

kategoriseringen av länder i över och undergrupper. De har använts sig av samma 

tabellunderlag som jag själv gjort för denna studie och de hävdar att de ökande valandelarna 

som påstås gälla för utvecklingsländer och framväxande ekonomier är fingerade. Meningen 

med reformen var att skifta röstkraft från avancerade ekonomier till framväxande ekonomier 

och utvecklingsländer. Men trots att den aggregerade kvotandelen för gruppen (EMCD) har 

ökat drygt 6 % så har den endast ökar 2,6 % på bekostnad av de avancerade ekonomierna. De 

diskuterar även hur IMF’s nya klassificeringssystem för länder är synbart avsiktligt framtagen 

för detta reformförsök och medförde att skiftet mot EMDC såg större ut än det egentligen var. 

De exemplifierar detta med att påvisa hur Sydkorea och Singapore som i IMF’s betydande 

                                                        
1 Stone 2013, s. 125 
2 Dries Lesage är professor i globalisering och global styrning.  
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rapportserie ”World Economic Outlook” klassats som avancerade ekonomier emedan de i 

tabellen för kvotreformen klassats som EMDC. Författarna vill även påpeka att postreform 

röstfördelning lämnar än mer att önska; USA besitter fortfarande röstandelar i vetonivån på 

över 16 % emedan alla BRIC länder tillsammans besitter 13,51 och därmed ännu är berövade 

vetorätt.1  

 Ytterligare en utredande artikel redogör för de falska premisser som utgår ifrån 

kvoteringsreformen. Wade&Vestergard (2012) går stegvis igenom implikationerna runt 

reformen 2010 och konstaterar att reformen inte bara undlåtit att höja de framväxande 

ekonomiernas och utvecklingsländernas valkraft, utan har även ökat inflytandet för vissa 

höginkomstländer. Författarna diskuterar det faktum att reformen ännu inte var färdig 2010, 

då ett antal processer; fördelning av ett antal otecknade röster (ad hoc rösterna) bland annat, 

ännu inte avslutats. Hanteringen av dessa otecknade röster, röster som de avancerade 

ekonomierna lovat att inte teckna för sig själva (2010) är föremål för omfattande kritik enligt 

Wade&Vestergard. De påpekar att de avancerade ekonomierna aldrig infriade sitt löfte och 

har nu under 2010-talet tecknat rösterna för sig själva. Utefter denna nya rösträkning har 

flertalet avancerade ekonomier ökat sina röstandelar emedan utvecklingsländer de facto har 

minskat sina.2  

 Att min undersökning vilar på IMF’s egna klassificeringar och beräkningar skapar utifrån 

detta resonemang stora frågetecken angående resultatet. Jag vill påstå att det inte går att 

bekräfta att IMF rört sig mot en konvergens med ”rise of the south” utifrån det material som 

använts på grund av materialets källkritiska dimension Om vi väger in en eventuell 

oförändrad situation, eller mycket liten ökning av EMDC’s röstandelar enligt Lesage et. al  

skulle jag kunna dra slutsatsen att policyutvecklingen är oförändrad. Väger jag sedan in 

möjligheten att EMCD ländernas röstandelar de facto har minskat enligt Wade&Vestergard 

skulle jag kunna konstatera att vi ser en tillbakagång mot ett WC eller mot ett paradigm som 

förlitar sig mer på exklusion av låntagarländernas rätt till policyskapande och en övertygelse 

om att höginkomstländerna är i besittning av vilket ekonomiskt framgångsrecept som 

fungerar för andra. Jag vill hävda att bevis för ”ownership”’s ökande går att finna i graden av 

inflytande beslutsprocessen men att denna utredning kräver andra material och andra 

metodiska ansatser än de jag har använt. En djupare utredning av informella beslutsprocesser 

                                                        
1 Se Lesage et. al. 2013, s. 563ff 
2 Wade&Vestergard 2012 s. 3. Se även löftet i tryck om hur avancerade ekonomier lovar 
att avstå otecknade röster de är berättigade till i rapport från styrelsen inför reformen 
2008 i avdelningen för ”Second-Round Ad hoc Quota Increases”; i IMF 2008 s. 4  
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och hur makt egentligen skapas bland IFI’s skulle ge en rimligare bild av på vilket sätt som 

EMDC’ länder egentligen kan påverka policyarbetet i IMF.   

 

”Conditionalities” 

Ifråga om resultaten för utvecklingen av lånekrav i IMF’s program uppkommer en tillika 

tvetydig bild. Trots att det existerar en rent kvalitativ förståelse av vikten av ”ownership” och 

behovet av att lämna över policyskapandet till låntagarländerna själva i texter och utredningar 

från IMF själva med utvecklingen av program som PRGF och FCL förefaller det ännu finnas 

stöd för krav som policyinstrument i största allmänhet. Detta blir explicit i IMF utredningen 

från 2011 där en sektion av rapporten vill diskutera hur viktigt det ändå är att inbegripa krav i 

streamline -programmen för att på ett framgångsrikt sätt implementera projekten mot 

ekonomisk utveckling. Detta i kontrast till en omfattande utläggning om ”ownership” som 

riktlinje för låneverksamhet. Resultaten pekar på en minskning av antal krav i IMF’s program 

utifrån IMF’s egna utredningar efter åren 2007/08  men på samma sätt som materialet för 

kvotreformen blir problematisk uppkommer även här detta som ett källkritiskt problem. De 

självständiga utredningar som gjorts utifrån IEO och utomstående forskare ville påvisa en 

oförändrad situation för andelen krav efter reformen mot streamlining i början och mitten av 

2000 talet och jag har själv kommit fram till att liknande utredningar som är mer aktuella 

(2012/13 ) inte står att finna i samma utsträckning som IMF egna utredningar. En orsak kan 

vara att det krävs tid för att utreda effekter av policyförändringar och att undersöka detta för 

tiden efter 2007/08 krisen är ännu för tätt inpå. IEO har exempelvis inte gjort någon 

uppföljning av utredningen 2007; en utredning där de kunde konstatera en viss minskning 

men inte utifrån detta göra någon större prognos. Det skulle vara intressant att undersöka 

resultatet av en sådan utredning om och när de görs.  

 Intressant är också att fråga sig varför SC inte har minskat på något avsevärt sätt trots 

uttalad vilja, instiftandet av policyprogram och försök att skifta makt till låntagare? Detta 

diskuteras i boken ”The IMF, World Bank and Policyreform” från 2006 och i synnerhet i 

kapitlen skrivna av Paloni och Zanardi. (fil.dr i ekonomi) De vill förklara detta misslyckande 

som en konsekvens av IMF’s makthegemoniska sammanhang. De konstaterar att så länge 

IMF fortsätter att definiera vad som konstituerar god utveckling så kommer föreställningen 

om ownership stanna på det teoretiska planet. 1 

                                                        
1 Paolini&Zanardi 2006 s. 281ff 
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 I avvaktan på ytterligare utredningar av IMF’s aktuella låneprogram vill jag utifrån det 

material jag använt konstatera att det inte går att bekräfta en förändring av status quo.  

 

8. Avslutande reflektion.  
Sammanfattningsvis vill jag påstå att läget ser tämligen oförändrat ut efter krisen 2007/08. 

Det framgår att IMF och de finansiella instituten i stort resonerar kring vikten av ett skift av 

policymakt mot tyngre kredittagarna och en förståelse av att västerländska ekonomiska 

policy’s inte nödtvunget kan appliceras överallt i världen. Trots detta finns det en mycket stor, 

och skulle jag vilja påstå, en ökande diskrepans mellan vad som sägs, och vad som faktiskt 

sker. Orsakerna till detta är otaliga och kan under inga omständigheter besvaras utifrån denna 

studie, men det går naturligtvis att spekulera kring det faktum att det i avsaknad av en global 

beslutsfattande demokratisk ordning inte finns något auditorium som IMF, de internationella 

finansiella instituten, de globala företagen och investerarna – måste svara till. Regler och 

direktiv som inte syftar till att ledande ekonomier ska öka sin ekonomiska vinning, i ett 

system som saknar distributiv rättvisa och politisk maktdelning - har troligen låga 

överlevnads möjligheter.  
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APPENDIX 
Fig1. Ali Burak Güven sammanställning av PWC indikatorer.  

 
 
Källa: Burak Güven, Ali 2012 (s. 863) ”The IMF, the World Bank, and the Global Economic 
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Crisis: Exploring Paradigm Continuity” Development and Change Vol. 43, No. 4, pp. 869–
898. 2012. 
 
Fig.2 Kvot ‐och röstandelar före och efter reformen i IMF’s exekutiva styrelse.  
 

 
 
Källa: ”The IMF’s 2008 Quota and Voice Reforms Take Effect”Press Release No. 11/64 
March 3, 2011. Hämtad 2013-12-18 från 
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pdfs/quota_tbl.pdf 
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Fig 3. Kvotformel före 2008 

 
 
 
Källa:”Reform of IMF Quotas and Voice: Responding to Changes in the Global 
Economy”08/01 - April 2008. Hämtad från 
”http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2008/040108.html”den 30 december 2013 
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Fig.4 Kvotformel efter 2008 
 

 
Källa:”Reform of IMF Quotas and Voice: Responding to Changes in the Global 
Economy”08/01 - April 2008. Hämtad från 
”http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2008/040108.html”den 30 december 2013 
 


