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Program för krediter i svenska kronor mot säkerhet  

 

Bakgrund 

För att underlätta de svenska bankernas tillgång till krediter med längre löptid har 
Riksbanken under oktober månad tillhandahållit särskilda krediter i kronor och i 
amerikanska dollar. Riksbanken har per den 20 oktober 2008 lånat ut motsvarande ca 
300 miljarder kronor. Av dessa har 180 miljarder SEK lånats ut till bankens 
penningpolitiska motparter och ca 125 miljarder SEK (eller mer exakt 17 mdr USD) till 
bankens primära penningpolitiska motparter. Alla lån har givits mot säkerhet, och till 
räntor som varit högre än rådande styrräntor. Riksbanken kommer att fortsätta med 
dessa åtgärder till dess att de svenska finansiella marknaderna fungerar 
tillfredsställande.  

Genom att i förväg annonsera vilka datum under en period framöver Riksbanken 
kommer att tillhandahålla krediter skapas förutsägbarhet och därmed bättre möjligheter 
för bankerna att planera sin likviditetsförsörjning. 

Riksbanken kan komma att ompröva utformningen av programmet eller villkoren om 
omständigheterna gör det lämpligt. 

 
Förslag till beslut 

Direktionen förslås besluta att  

1. Riksbanken ska erbjuda kredit i svenska kronor till Riksbankens penningpolitiska 
motparter ungefär varannan måndag fr.o.m. den 10 november 2008 enligt det schema 
som visas i tabell 1. Krediterna ska erbjudas via anbudsförfaranden. Lånen ska ha en 
löptid om 91 dagar.  

2. Räntan på dessa krediter ska, om inget annat bestäms av Direktionen, sättas till minst 
rådande reporänta med ett påslag om 0,25 procentenheter.  

3. Inför varje auktion ska det maximala beloppet som erbjuds i auktionen fastställas och 
detta ska offentliggöras minst två dagar före varje auktion. Beloppet ska fastställas av 
chefen för avdelningen för penningpolitik efter att denne har samrått med chefen för 
avdelningen för finansiell stabilitet och med beaktande av rådande 
marknadsförhållanden och utfall av tidigare auktioner.  

4. Chefen för avdelningen för penningpolitik ges i uppdrag att besluta om den närmare 
utformningen av villkoren för krediterna.  
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Tabell 1. Datum för planerade auktioner för SEK-krediter. 

Anbudsdag Likviddag Förfallodag Ersätter tidigare lån? 

10 november 2008 12 november 2008 11 februari 2009 Nej 

24 november 2008 26 november 2008 25 februari 2009 Nej 

8 december 2008 10 december 2008 11 mars 2009  Nej 

19 december 2008 23 december 2008 29 mars 2009 Nej 

5 januari 2009 8 januari 2009 9 april 2009 Ja  

16 januari 2009 20 januari 2009 21 april 2009 Ja  

26 januari 2009 28 januari 2009 29 april 2009 Ja 

9 februari 2009 11 februari 2009 13 maj 2009 Ja 

23 februari 2009 25 februari 2009 27 maj 2009 Ja 

 

Anmärkning: Riksbanken kan komma att ändra datumen för auktionerna om 
omständigheterna gör det lämpligt. Eventuella ändringar kommer att meddelas i god tid. 

 


