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Riksbanken erbjuder lån i amerikanska dollar 

Direktionens beslut 

Direktionen beslutar att:  

1. Riksbanken ska under perioden den 19 mars 2020 till och med den 18 
september 2020 erbjuda upp till 60 miljarder amerikanska dollar till 
penningpolitiska motparter mot säkerhet, i enlighet med vad som anges i 
bilagan till detta beslut,  

2. avseende anbudstillfällen efter det första beslutade anbudstillfället, uppdra åt 
chefen för avdelningen för marknader, med rätt för denne att sätta annan i sitt 
ställe, att efter samråd med direktionen samt chefen för avdelningen för 
penningpolitik och chefen för avdelningen för finansiell stabilitet, med rätt för 
dessa avdelningschefer att sätta annan i sitt ställe, besluta om tidpunkter för de 
exakta anbudstillfällena inom ramen för denna kredit och erbjudna belopp vid 
respektive anbudstillfälle, 

3. uppdra åt chefen för avdelningen för marknader, med rätt för denne att sätta 
annan i sitt ställe, att efter samråd med chefen för avdelningen för penningpo-
litik och chefen för avdelningen för finansiell stabilitet, med rätt för dessa att 
sätta annan i sitt ställe, besluta om närmare detaljer rörande villkoren för, och 
information om, denna kredit, samt att 

4. offentliggöra beslutet torsdag den 19 mars 2020 senast kl. 20:00. 

Bakgrund 

Den ökade osäkerheten i världsekonomin till följd av spridningen av coronapandemin 
har medfört att de finansiella marknadernas funktionssätt har försämrats. Därmed har 
det även blivit svårare och dyrare för banker över hela världen att låna i amerikanska 
dollar. 
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Överväganden 

En god tillgång till dollar är viktig för de svenska finansiella marknadernas funktion och 
därmed också för den penningpolitiska transmissionsmekanismen. En försämrad 
funktion kan riskera att leda till försämrade finansiella förhållanden i ekonomin med 
negativa konsekvenser för produktion och sysselsättning i Sverige. Störningar i tillgången 
till dollar riskerar att äventyra uppfyllnaden av prisstabilitetsmålet. 

I detta läge behöver därför Riksbanken stärka tillgången till likviditet i amerikanska dollar 
i det svenska finansiella systemet för att vid behov underlätta bankernas finansiering i 
denna valuta. Riksbanken ska således i penningpolitiskt syfte, med stöd av 6 kap. 5 § lag 
(1988:1385) om Sveriges riksbank, inom en tidsram om 6 månader som sträcker sig 
mellan den 19 mars 2020 och den 18 september 2020 erbjuda kredit på upp till 60 
miljarder i amerikanska dollar till Riksbankens penningpolitiska motparter mot säkerhet.   

Ett första anbudstillfälle om 10 miljarder amerikanska dollar ska äga rum i den vecka 
som börjar med den 23 mars 2020. De exakta tidpunkterna för efterföljande 
anbudstillfällen respektive erbjudna belopp vid dessa tillfällen bestäms av chefen för 
avdelningen för marknader efter samråd med direktionen samt chefen för avdelningen 
för penningpolitik och chefen för avdelningen för finansiell stabilitet. Samrådet med 
direktionen sker lämpligen genom att direktionen vid regelbundna avstämningar inför 
respektive anbudstillfälle hålls informerad om den aktuella bedömningen av behovet att 
tillföra likviditet i amerikanska dollar vid det aktuella tillfället. 

Riksbanken bedömer att den rådande störningen mot finansiella marknaders 
funktionssätt riskerar att pågå under en längre tid. Det är därför lämpligt att den 
erbjudna krediten löper under 3 månader.  

Riksbanken har idag ingått ett swapavtal med Federal Reserve som ger Riksbanken 
möjlighet att under en 6-måndersperiod låna 60 miljarder amerikanska dollar. 
Minimiräntan för erbjuden kredit av Riksbanken kommer att fastslås efter att hänsyn har 
tagits till de villkor som Riksbanken erbjuds av Federal Reserve.  

För att utnyttja krediten måste motparterna ställa betryggande säkerheter. De regler för 
säkerheter som finns i Riksbankens Villkor för RIX och penningpolitiska instrument 
(Villkoren) ska gälla även för denna kredit. 

Det ankommer på chefen för avdelningen för marknader, med rätt för denne att sätta 
annan i sitt ställe, att besluta om närmare detaljer rörande villkoren för, och information 
om, kredit i amerikanska dollar. Beslutet ska fattas efter samråd med chefen för 
avdelningen för penningpolitik och chefen för avdelningen för finansiell stabilitet, med 
rätt för dessa att sätta annan i sitt ställe.   
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Bilaga 
Fakta om Riksbankens kredit i amerikanska dollar till penningpolitiska motparter. Det 
första anbudstillfället infaller i den vecka som börjar med den 23 mars 2020. 

Total volym Högst 60 miljarder amerikanska dollar. 

Erbjudet belopp vid 
första anbudstillfälle 

10 miljarder amerikanska dollar 

Löptid  3 månader 

Räntesats Minimiräntan för erbjuden kredit kommer att fastslås efter att 
hänsyn har tagits till de villkor som Riksbanken erbjuds av 
Federal Reserve. 

Behöriga 
anbudsgivare 

De av Riksbankens penningpolitiska motparter som senast 
bankdagen före anbudstillfället har anmält att de vill delta 

Form för anbud Bud på volym och räntetillägg lämnas per telefon och 
bekräftas via mail. 

Tilldelning Tilldelning sker i ordning efter högsta bud, men till den lägsta 
räntesats som slutligen accepteras. Om denna räntesats finns i 
flera bud får alla anbudsgivare samma procentuella tilldelning 
i förhållande till sitt bud (”pro rata”). Största antal bud per 
budgivare begränsas till 10. Största tilldelning till en enskild 
motpart begränsas till 40 procent av erbjudet belopp. 

Villkor Utförliga villkor publiceras på Riksbankens webbplats. 
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