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Förstärkning av valutareserven
Förslag till beslut


Valutareserven förstärks med motsvarande 100 miljarder kronor i utländsk
valuta



Chefen för avdelningen för kapitalförvaltning får i uppdrag att för
Riksbankens räkning via befintligt avtal med Riksgäldskontoret låna upp
ovanstående belopp



Tillägg till finansiell riskpolicy fastställs i enlighet med bilaga A.

Bakgrund
Det senaste årets finansiella kris har inneburit att Riksbanken har lånat ut såväl kronor
som utländsk valuta till svenska banker. Syftet har varit att värna den svenska finansiella
stabiliteten och säkerställa att finansmarknaderna fungerar. Riksbankens internationella
åtaganden i form av avtal om lån med andra centralbanker och åtaganden gentemot
internationella organisationer har också ökat i omfattning. Riksbanken har dels ingått
swapavtal med centralbankerna i Island, Estland och Lettland och dels utökat
engagemangen gentemot Internationella valutafonden, IMF. Till följd av dessa åtgärder
är valutareserven för närvaranden utnyttjad till olika åtaganden motsvarande ca 100
miljarder kronor och uppgår nu till motsvarande ca 110 miljarder kronor.
Riksbankens möjligheter att ge likviditetsstöd är grundläggande för att säkerställa att
det finansiella systemet fungerar tillfredställande. Att det finansiella systemet fungerar
är i sin tur en förutsättning för att kunna bedriva penningpolitik. Eftersom de svenska
bankerna finansierar en betydande del av sin verksamhet i utländsk valuta behöver
Riksbanken även kunna ge likviditetsstöd i utländsk valuta. Det kan inte uteslutas att
finanskrisen blir både djup och långvarig och om så skulle bli fallet behöver Riksbanken
kunna använda de verktyg som står till buds för att förse de svenska bankerna med den
likviditet som behövs i både utländsk valuta och svenska kronor.
Riksbanken bör därför under befintligt låneavtal med Riksgäldskontoret begära
upplåning av 100 miljarder kronor i utländsk valuta.
Förstärkningen av valutareserven är temporär och bör avvecklas när all extraordinär utlåning från Riksbanken har upphört och andra statliga stödåtgärder med anledning av
krisen avvecklats.
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Bilaga A - Tillägg till Finansiell riskpolicy
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DNR

1. Förändring av exponeringslimiter och koncentrationslimit för motparter
1.1. Tillägg av paragraf 4.2. och 4.2.1. i bilaga B
4.2. För centralbanker i länder med kreditbetyg AAA gäller obegränsade netto- och
avvecklingslimiter.
4.2.1. Med centralbank jämställs BIS, i egenskap av centralbankernas centralbank.
1.2. Ändring av paragraf 5.1 i bilaga B
Den sammanlagda motpartsexponeringen netto får inte överstiga MSEK 27 000. I den
sammanlagda motpartsexponeringen ingår ej exponering mot centralbanker i länder
med kreditbetyg AAA.

2 [2]

