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Utlåning i amerikanska dollar 

Direktionen föreslås besluta att: 

1. Auktionen av kredit i amerikanska dollar den 8 december 2009 ställs in. 

2. Kreditfaciliteten i amerikanska dollar avvecklas. 

Bakgrund 

Sedan oktober 2008 har Riksbanken erbjudit krediter i US-dollar till de primära 
penningpolitiska motparterna mot säkerhet. Syftet med dessa lån har varit att 
underlätta bankernas tillgång till krediter i amerikanska dollar. Riksbanken har likt 
flertalet andra centralbanker också inrättat en swapfacilitet med Federal Reserve.  

Sedan den första auktionen genomfördes den 1 oktober 2008 har 17 auktioner 
genomförts. Totalt erbjudet belopp har varit 149 miljarder US-dollar medan totalt 
utlånat belopp har varit 100,3 miljarder. Som mest har 30 miljarder amerikanska dollar 
varit utlånat samtidigt, och det var under tre månader på våren 2009.  

Kreditfaciliteten i amerikanska dollar möttes initialt av stor efterfrågan. Under det 
senaste halvåret har dock situationen på de finansiella marknaderna förbättrats. 
Tillgången till krediter i US-dollar har ökat samtidigt som kostnaden har minskat. Detta 
har bidragit till ett minskat utnyttjade av och intresse för Riksbankens dollarfacilitet. Vid 
de senaste auktionerna har det inte inkommit några bud och det finns i dag inga 
utestående krediter från faciliteten.   

Övervägande 

Det huvudsakliga skälet till att avveckla faciliteten är att efterfrågan har försvunnit. 
Detta gäller inte enbart för Riksbankens US-dollarfacilitet utan även för andra 
centralbankers faciliteter i amerikanska dollar.  

Trots att efterfrågan på Riksbankens dollarfacilitet har försvunnit kan det finnas 
argument för att behålla den. Tillgången till faciliteten kan ses som en form av 
försäkring ifall situationen på de finansiella marknaderna skulle försämras ånyo. Därför 
har Riksbanken beredskap och förutsättningar för att med kort varsel inrätta en ny 
kreditfacilitet i amerikanska dollar om behov skulle uppstå.  
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