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Överenskommelse om principerna för
centralbankernas valutaswapfaciliteter
Förslag till direktionens beslut
Direktionen beslutar att


Riksbanken ska ingå en överenskommelse med Danmarks Nationalbank och
Norges Bank om principerna för valutaswapfaciliteter mellan centralbankerna i
Danmark, Norge och Sverige i enlighet med bilaga,



riksbankschefen, med rätt att sätta annan direktionsledamot i sitt ställe, ges i
uppdrag att för Riksbankens räkning skriva under överenskommelsen, samt att



detta beslut publiceras i samband med offentliggörandet av överenskommelsen.

Bakgrund
Finansmarknaderna i de nordiska och de baltiska länderna är nära sammanlänkade, med
flera banker som bedriver omfattande gränsöverskridande verksamhet i regionen. Detta
bidrar till ökad konkurrens och effektivitet på finansmarknaden i respektive land.
Samtidigt medför den finansiella integrationen i regionen att sårbarheter som uppstår i
ett land eller i en bank snabbt kan sprida sig över gränserna. Därför bedriver myndigheterna i de nordiska och de baltiska länderna ett nära samarbete för att främja
finansiell stabilitet och effektivitet i regionen och för att hantera gemensamma risker på
de finansiella marknaderna.
För att ytterligare stärka detta samarbete undertecknade centralbankerna i regionen
2016 ett samarbetsavtal (MoU) rörande hantering av likviditetsstöd till banker med
gränsöverskridande verksamhet.1 Enligt detta MoU är det centralbanken i bankens
hemland som ska ansvara för tillförsel av likviditet till banken och dess eventuella filialer.

1

Memorandum of Understanding on Cooperation regarding Banks with Cross-Border Establishments between the Central
Banks of Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway and Sweden, som trädde i kraft den 15 december
2016.
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Värdlandets centralbank ska verka för att bistå vid detta, vilket kan ske genom att t.ex.
upprätta ett valutaswapavtal med hemlandets centralbank.
Ansvarsfördelningen i MoU:n testades bl.a. i januari 2019 i samband med en nordiskbaltisk krisövning som involverade 31 myndigheter och ca 300 personer i de åtta
länderna samt berörda EU-myndigheter. En representant från IMF deltog som
observatör. De deltagande centralbankerna ingick inom ramen för krisövningen flera
fiktiva bilaterala swapavtal i det syfte som omfattas av MoU. Arbetet med att förbereda,
förhandla och besluta bilaterala swapavtal kan dock vara mycket tidskrävande i en
verklig krissituation. De nordiska centralbankerna inledde därför under våren 2019 ett
arbete för att utreda möjligheten att i beredskapssyfte etablera ett valutaswapsamarbete mellan ett antal centralbanker i regionen. Ett förslag till principer för ett sådant
samarbete mellan centralbankerna i Danmark, Norge och Sverige togs fram inom ramen
för detta arbete under 2020.

Överväganden
Valutaswapavtal mellan centralbanker kan utgöra ett snabbt och effektivt sätt för
centralbanker att få tillgång till utländsk valuta, för att kunna erbjuda banker likviditetsstöd i utländsk valuta i syfte att främja finansiell stabilitet i en krissituation då valutamarknader inte fungerar effektivt. Tillgången till utländsk valuta via swapavtal är dock
beroende av den ena centralbankens bedömning av behovet att tillföra likviditet i dess
valuta, vilket innebär att sådana avtal inte kan ersätta tillgångarna i valutareserven hos
den andra centralbanken. Swapavtalen kan emellertid med fördel användas vid sidan
om valutareserven som en kompletterande kanal för tillgång till utländsk valuta som i ett
krisläge kan behöva tillförskaffas av en centralbank för att säkerställa beredskap för
likviditetstillförsel.
Tidsaspekten är ofta avgörande i kristid. För att underlätta eventuell etablering av ett
swapsamarbete i danska, norska och svenska kronor, och därigenom bidra till den
finansiella stabiliteten i regionen, har centralbankerna i Sverige, Norge och Danmark
gemensamt arbetat fram en uppsättning av principer enligt vilka valutaswapfaciliteter
kan etableras mellan dessa tre centralbanker när så bedöms lämpligt.
Principerna är avsedda att utgöra en grund för bilaterala valutaswapavtal som
Riksbanken, Danmarks Nationalbank respektive Norges Bank kan komma att inrätta
mellan varandra. En formell överenskommelse om dessa principer kan bidra till att
tidsutdräkten för att förbereda och förhandla sådana swapavtal kan minskas. På sådant
sätt stärks Riksbankens möjligheter att uppfylla sina lagstadgade mål och uppdrag.
Principerna utgör en avsiktsförklaring och är inte är juridiskt bindande. Detta innebär att
de tre centralbankerna har oförändrad rätt att självständigt avgöra om det är lämpligt
att ingå ett bilateralt valutaswapavtal. Överenskommelsen förändrar inte heller de tre
centralbankernas rätt att självständigt fatta beslut i de situationer då avtalet aktiveras
och en swaptransaktion är tänkt att genomföras.
Det är mot denna bakgrund lämpligt att Riksbanken ingår en överenskommelse med
Danmarks Nationalbank och Norges Bank om principerna för valutaswapfaciliteter
mellan centralbankerna. Överenskommelsen framgår av bilaga till detta beslutsunderlag. Riksbankschefen, med rätt att sätta annan direktionsledamot i sitt ställe, bör
ges i uppdrag att för Riksbankens räkning skriva under överenskommelsen.
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Med hänsyn till principen om koordinering av all kommunikation om det aktuella
swapsamarbetet mellan Danmarks Nationalbank, Norges Bank och Riksbanken är det
vidare lämpligt att publicera detta beslut i samband med offentliggörandet av
överenskommelsen.
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