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Förlängning av swapfaciliteten med Federal 
Reserve Bank of New York 

Direktionens beslut 
Direktionen beslutar att 

1. Riksbanken ska ingå avtal med Federal Reserve Bank of New York (FRBNY) om en
förlängning av den tillfälliga swapfaciliteten i amerikanska dollar (USD) med sex
månader från den 30 september 2020 till och med den 31 mars 2021, samt att

2. uppdra åt chefen för avdelningen för marknader (AFM), med rätt för denne att
sätta annan i sitt ställe, att

a. för Riksbankens räkning skriva under avtalet om förlängning av swapfacilite-
ten med FRBNY, samt

b. efter samråd med direktionen samt chefen för avdelningen för penningpo-
litik (APP) och chefen för avdelningen för finansiell stabilitet (AFS), med rätt
för dessa avdelningschefer att sätta annan i sitt ställe, besluta om att
genomföra en enskild transaktion inom ramen för avtalet.

Bakgrund 
Den osäkerhet som under mars 2020 präglade världsekonomin som en följd av 
spridningen av coronaviruset medförde att de finansiella marknadernas funktionssätt 
försämrades på flera håll i världen, så också i Sverige. Bland annat var situationen på 
marknaderna för kortfristig upplåning i USD ansträngd, vilket hotade att förvärra den 
negativa utvecklingen i ekonomin ytterligare. Ett stort antal centralbanker, inklusive 
Riksbanken, satte snabbt in omfattande åtgärder för att förse de finansiella systemen 
med likviditet, stimulera kreditförsörjningen till hushåll och företag samt hålla 
upplåningskostnader nere.  

Som en del av sitt åtgärdspaket ingick Riksbanken den 24 mars 2020 ett avtal med 
FRBNY om en tillfällig swapfacilitet i USD. Swapfaciliteten löper till och med den 30 
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september 2020 och omfattar swaptransaktioner till ett sammanlagt belopp om upp till 
60 miljarder USD. Denna facilitet ingår i ett större valutaswaparrangemang mellan 
FRBNY och ett antal centralbanker världen över som är avsett att förbättra likviditetsför-
hållandena i USD på de globala finansmarknaderna och därmed underlätta hanteringen 
av coronapandemins negativa effekter på kreditförsörjningen till hushåll och företag.   

Överväganden 
De åtgärder som centralbankerna har vidtagit för att dämpa coronapandemins negativa 
effekter på ekonomin har bidragit till att utvecklingen på marknaderna har förbättrats. 
Coronapandemin fortsätter dock att i stor utsträckning dämpa den ekonomiska aktivi-
teten såväl i Sverige som i omvärlden. Läget på de finansiella marknaderna bedöms vara 
skört och betingat av att centralbankerna fortsätter att stödja ekonomin och försäkra 
likviditetsförsörjningen i dess olika delar. En återkommande turbulens på finansiella 
marknader riskerar därför att medföra att kreditförsörjningen i den svenska ekonomin 
snabbt försämras. Detta skulle kunna leda till ytterligare nedgång i ekonomin och till 
långvarigt negativa konsekvenser för produktionen och sysselsättningen i Sverige, med 
fallande inflation som följd.  

För att bidra till att upprätthålla den senaste tidens positiva utveckling av likviditetsför-
hållandena i USD på de globala finansmarknaderna 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 förlänga de tillfälliga swapfaciliteter som inrättades under våren 
2020. Erbjudandet innebär att Riksbanken, för sina marknadsoperationer, under 
ytterligare 6 månader fram till och med den 31 mars 2021 kan erhålla USD från FRBNY 
med förhållandevis kort varsel. Sammantaget omfattar den förlängda faciliteten 
swaptransaktioner till ett belopp om upp till 60 miljarder USD enligt oförändrade villkor 
jämfört med den facilitet som gäller från och med den 24 mars till och med den 30 
september 2020. Därigenom kan Riksbanken även i fortsättningen få ett ökat 
handlingsutrymme vid genomförandet av penningpolitiska åtgärder om det uppstår 
behov att stödja kreditförsörjningen i svensk ekonomi. 

Som ett led i det fortsatta arbetet med att stödja och säkra kreditförsörjningen är det 
därför angeläget att Riksbanken ingår ett avtal med FRBNY om en förlängning av den 
tillfälliga swapfaciliteten i USD. Chefen för AFM, med rätt för denne att sätta annan i sitt 
ställe, bör ges i uppdrag att för Riksbankens räkning skriva under avtalet med FRBNY.  

Med hänsyn till de snabbt föränderliga marknadsförhållandena är det vidare lämpligt att 
chefen för AFM även uppdras att besluta om att genomföra en enskild transaktion inom 
ramen för det förlängda avtalet om sådana transaktioner anses vara påkallade. Beslutet 
ska fattas efter samråd med direktionen samt chefen för APP och chefen för AFS. Vid 
samrådet har respektive avdelningschef rätt att sätta annan i sitt ställe.  


