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Swapfacilitet med Federal Reserve Bank of New 
York 

Direktionens beslut 
Direktionen beslutar att 

 Riksbanken ska ingå avtal med Federal Reserve Bank of New York (FRBNY) om en
swapfacilitet i amerikanska dollar (USD) i enlighet med vad som anges i
övervägandena i detta beslut,

 riksbankschefen, med rätt för denne att sätta chefen för avdelningen för
marknader (AFM) i sitt ställe, ges i uppdrag att för Riksbankens räkning att
slutföra beredningen av närmare avtalsvillkor och skriva under avtalet med
FRBNY, samt att

 riksbankchefen i förening med förste vice riksbankchefen, med rätt för envar av
dessa att sätta annan direktionsledamot i sitt ställe, har rätt att besluta om att
genomföra en enskild transaktion inom ramen för avtalet.

Överväganden 
Den ökade osäkerheten i världsekonomin till följd av spridningen av coronaviruset har 
medfört att de finansiella marknadernas funktionssätt har försämrats. Bland annat har 
situationen på marknaderna för kortfristig upplåning i USD har blivit ansträngd.  

Den fortsatta turbulensen på dessa marknader riskerar att påverka prissättningen på 
svenska finansiella marknader, vilket innebär att kreditförsörjningen i den svenska 
ekonomin snabbt kan försämras. Detta skulle kunna förstärka nedgången i ekonomin 
och leda till långvarigt negativa konsekvenser för produktionen och sysselsättningen i 
Sverige, med fallande inflation som följd. Spridningen av coronaviruset kommer alltså 
oundvikligen att ha tydligt negativa effekter på den ekonomiska aktiviteten i Sverige, 
även om det är för tidigt att säga hur stora och långvariga effekterna kommer att bli. 
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Direktionens protokoll 2020-03-19 § 1
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För att hantera den ansträngda situationen på marknaderna för kortfristig upplåning i 
USD har FRBNY erbjudit Reserve Bank of Australia, Banco Central do Brasil, Danmarks 
Nationalbank, Bank of Korea, Banco de Mexico, Norges Bank, Reserve Bank of New 
Zealand, Monetary Authority of Singapore och Riksbanken att inrätta tillfälliga, 
ömsesidiga valutaarrangemang (swapfaciliteter). Dessa faciliteter är avsedda att 
förbättra aktuella likviditetsförhållanden i USD på de globala finansmarknaderna, i likhet 
med motsvarande swapfaciliteter mellan FRBNY och Bank of Canada, Bank of England, 
Bank of Japan, European Central Bank respektive Swiss National Bank som har 
aktivierats den 15 mars 2020. 

Den erbjudna swapfaciliteten innebär att Riksbanken för sina marknadsoperationer kan 
erhålla USD från FRBNY med förhållandevis kort varsel. Sammantaget omfattar 
faciliteten swaptransaktioner till ett belopp om upp till 60 miljarder USD. Därigenom 
kommer faciliteten att ge Riksbanken ett ökat handlingsutrymme vid genomförandet av 
penningpolitiska åtgärder i syfte att i det ansträngda läget stödja kreditförsörjningen 
brett i svensk ekonomi. 

I den rådande situationen bedöms det därför angeläget att Riksbanken ingår ett avtal 
med FRBNY om den erbjudna swapfaciliteten. Riksbankschefen, med rätt för denne att 
sätta chefen för AFM i sitt ställe, bör ges i uppdrag att för Riksbankens räkning slutföra 
beredningen av närmare avtalsvillkor och skriva under avtalet med FRBNY. Med hänsyn 
till de snabbt föränderliga marknadsförhållandena är det vidare lämpligt att 
riksbankchefen i förening med förste vice riksbankchefen, med rätt för envar av dessa 
att sätta annan direktionsledamot i sitt ställe, har rätt att besluta om att genomföra en 
enskild transaktion inom ramen för avtalet.   


