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Nya krediter i svenska kronor och i amerikanska dollar 

Bakgrund 

Den internationella finansiella oron fortsätter och har under senare veckor påverkat de 
finansiella marknaderna i Sverige, de svenska bankerna och andra finansiella aktörer 
påtagligt. Riksbanken vidtar löpande åtgärder för att underlätta marknadernas 
funktionssätt och de svenska bankernas kreditförsörjning.  

Överväganden 

Situationen på de finansiella marknaderna och i vår omvärld gör att det nu är motiverat 
att Riksbanken ger ytterligare krediter i svenska kronor och i amerikanska dollar. 
Löptiden på båda lånen föreslås vara tre månader. 

Räntan på den svenska krediten bör stå i samklang med den nuvarande 
penningpolitiken. En löptidspremie på tremånaderskrediter är svår att fastställa men 
0,25 procentenheter kan ses som en god uppskattning av normala förhållanden.  

De exakta villkoren för dessa auktioner är svåra att fastslå i förväg och en viss flexibilitet 
i auktionernas slutliga utformning kan därför behövas. Därför föreslås chefen för 
avdelningen för penningpolitik att justera omfattningen på auktionerna efter rådande 
marknadsförhållanden och inkomna bud.  

Enligt ett tidigare beslut ska en auktion om kredit i amerikanska dollar hållas den 22 
oktober för ett belopp om maximalt 15 miljarder USD. Denna auktion kvarstår. 

Riksbanken överväger också åtgärder för att underlätta bankernas utlåning till företag 
även utanför den finansiella sektorn. 

 

Förslag till beslut  

 Direktionen föreslås besluta att 

1 Riksbanken ska erbjuda kredit i amerikanska dollar till Riksbankens primära 
penningpolitiska motparter. Kreditbeloppet ska tillhandahållas genom 
anbudsförfarande onsdagen den 15 oktober med valutadag fredagen den 17 
oktober och med en löptid om 84 dagar. Det maximala beloppet ska vara 10 
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miljarder USD. Den redan annonserade auktionen om maximalt 15 miljarder 
USD den 22 oktober kvarstår.  

2 Riksbanken ska erbjuda kredit i svenska kronor till Riksbankens penningpolitiska 
motparter. Ett anbudsförfarande avseende ett annonserat belopp om 80 
miljarder kronor med 92 dagars löptid ska äga rum torsdagen den 16 oktober. 
Valutadag ska vara måndagen den 20 oktober.  

3 Räntan på dessa krediter i kronor sätts till minst rådande reporänta med ett 
påslag om 0,25 procentenheter. 

4 Chefen för avdelningen för penningpolitik ges i uppdrag att besluta om den 
vidare utformningen av villkoren för de två krediterna. 
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