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Dollarfacilitet till National Bank of Ukraine 

Direktionens beslut 

Direktionen beslutar att 

 Riksbanken ska ingå avtal med National Bank of Ukraine (NBU) i huvudsaklig 
överensstämmelse med vad som framgår av bilaga 1,  

 Stefan Ingves i förening med Per Jansson, med rätt för envar av dessa att 
sätta annan direktionsledamot i sitt ställe, ges i uppdrag att för Riksbankens 
räkning skriva under avtal med NBU i enlighet med bilaga 1, efter de 
justeringar som bedöms erforderliga, samt 

 Stefan Ingves i förening med Per Jansson, med rätt för envar av dessa att 
sätta annan direktionsledamot i sitt ställe, har rätt att besluta om huruvida en 
enskild transaktion ska genomföras eller inte efter förfrågan från NBU enligt 
avtalet. 

Bakgrund 

Ukraina får sedan mars 2015 finansiellt stöd från Internationella valutafonden (IMF) 
genom ett s.k. Extended Fund Facility-program som löper under 4 år.  IMF:s styrelse 
godkände programmets första översyn den 31 juli 2015. Riksbanken har fått en 
förfrågan från NBU om huruvida Riksbanken är villig att tillhandahålla en 
swapfacilitet i USD som kortfristigt finansiellt stöd för att stärka förtroendet för det 
ekonomiska reformprogrammet i Ukraina. 

Överväganden 

För att Ukraina ska lyckas med sitt ekonomiska reformprogram är finansiellt stöd från 
det internationella samfundet avgörande. IMF har uppmanat fler bilaterala långivare 
att bidra med finansiellt stöd som ett komplement till det redan beslutade 
finansieringspaketet. Ett avtal mellan Riksbanken och NBU skulle därmed bidra till att 
öka förtroendet för programmet. 

En fullskalig kris i Ukraina riskerar att sprida sig till Sveriges närområde och påverka 
förutsättningarna för svensk ekonomi negativt. Sveriges direkta ekonomiska och 
finansiella förbindelser med Ukraina är visserligen av begränsad omfattning, men de 
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indirekta effekterna skulle alltjämt kunna bli påtagliga. Det ligger därför i 
Riksbankens intresse att, som en del i ett stort internationellt finansieringspaket, 
bidra till att öka förtroendet för det ekonomiska reformprogrammet i Ukraina genom 
att anordna en swapfacilitet i USD.  

Ett swapavtal som är nära sammankopplat till de konditionalitetskrav som IMF har 
ställt upp är i linje med den svenska traditionen att tillhandahålla likviditetsstöd till 
utländska centralbanker som är ansatta av finansiella störningar. 

En swapfacilitet för dock alltid med sig risker. I det aktuella fallet är den ekonomiska 
situationen i Ukraina osäker. Situationen försvåras dessutom av geopolitiska faktorer. 
Det går därför inte att bortse från att det kan uppstå en betalningsinställelse, även 
om förluster på lån mellan centralbanker historiskt sett varit sällsynta.  

En samlad bedömning ger vid handen att en swapfacilitet från Riksbanken skulle 
bidra till att undanröja det hot mot den internationella monetära stabiliteten som 
orsakats av Ukrainas finansiella strukturproblem och av rubbningarna i landets 
betalningsbalans.  

Därför bedöms det vara angeläget att Riksbanken ingår avtal med NBU. Avtalets 
närmare villkor framgår av bilaga 1. Två direktionsledamöter i förening bör ges i 
uppdrag att för Riksbankens räkning skriva under avtal med NBU i enlighet med 
bilaga 1, efter de justeringar som bedöms erforderliga. Vidare bör två 
direktionsledamöter i förening få rätt att besluta om huruvida en enskild transaktion 
ska genomföras eller inte efter förfrågan från NBU enligt avtalet. 

 

 


