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Beredskap för nya krediter i amerikanska dollar mot 
säkerheter 

Bakgrund 

Som en följd av den internationella finansiella oron har Riksbanken under hösten 2008 
vid flera tillfällen hållit auktioner för lån i amerikanska dollar mot säkerhet till de primära 
penningpolitiska motparterna. Lånen har finansierats med medel ur Riksbankens 
valutareserv och via ett sk swap-avtal med Federal Reserve Bank of New York. Några av 
lånen har redan förfallit, och de har då ersatts i nya auktionsförfaranden. 

Under januari 2009 förfaller två lån med en ursprunglig löptid om tre månader. Mot 
bakgrund av att den internationella finansiella oron fortsätter är det lämpligt att 
Riksbanken fortsätter att erbjuda de primära penningpolitiska motparterna likviditet i 
amerikanska dollar, dels genom att nya auktionsförfaranden hålls i anslutning till att de 
gamla krediterna förfaller, dels genom att beredskap hålls för att hålla ytterligare 
auktioner om omständigheterna så kräver.  

Överväganden 

Lån i US-dollar till ett sammanlagt belopp om 10 miljarder US-dollar förfaller den 9 
januari 2009 och ytterligare 10 miljarder US-dollar förfaller den 16 januari 2009. Det är 
lämpligt att de primära penningpolitiska motparterna även fortsättningsvis ges möjlighet 
att via auktionsförfaranden låna US-dollar från Riksbanken, både i samband med dessa 
två tillfällen och vid andra tillfällen i framtiden, om den internationella marknaden för 
kortfristig likviditet i US-dollar fortsätter att vara ansträngd.  

De exakta villkoren för de nya auktionerna är emellertid svåra att fastslå i förväg och en 
flexibilitet i auktionernas slutliga utformning kan därför behövas. Därför föreslås att 
chefen för avdelningen för penningpolitik ges möjlighet att justera omfattningen på 
auktionen efter rådande marknadsförhållanden och inkomna bud och i övrigt bestämma 
de närmare villkoren.  
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Förslag till beslut  

Direktionen föreslås besluta att 

 

- Riksbanken ska erbjuda kredit i amerikanska dollar till Riksbankens primära 
penningpolitiska motparter. Kreditbeloppet ska tillhandahållas genom två 
anbudsförfaranden den 7 januari och den 14 januari 2009, med valutadag den 9 
respektive 16 januari 2009. Löptiden på lånen ska vara 84 respektive 28 dagar vilket 
innebär att lånen förfaller den 3 april respektive 13 februari 2009, 

- uppdra åt chefen för avdelningen för penningpolitik att, efter samråd med chefen för 
avdelningen för finansiell stabilitet och chefen för avdelningen för kapitalförvaltning, 
besluta om de belopp som ska erbjudas i respektive auktion. Minimiräntan i dess 
auktioner ska vara räntan på sk overnight index swaps i US-dollar för den relevanta 
löptiden med ett påslag om 0,50 procentenheter,  

- uppdra åt chefen för avdelningen för penningpolitik att om omständigheterna så 
kräver, efter samråd med chefen för avdelningen för finansiell stabilitet och chefen för 
avdelningen för kapitalförvaltning, besluta om nya auktioner för krediter i US-dollar. 
Den totala kreditgivningen får dock inte överstiga 37 miljarder US-dollar, samt  

- uppdra åt chefen för avdelningen för penningpolitik att besluta om den närmare 
utformningen av villkoren för krediterna. 


