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Riksbanken ska fortsätta erbjuda lån i
amerikanska dollar
Direktionens beslut
Direktionen beslutar att:
1. Riksbanken ska fortsatt under perioden den 19 september 2020 till och med den
31 mars 2021 erbjuda lån upp till 60 miljarder amerikanska dollar till
penningpolitiska motparter mot säkerhet, i enlighet med vad som anges i
bilagan till detta beslut,
2. 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 penningpolitik och chefen för avdelningen för finansiell stabilitet, med rätt för dessa att
sätta annan i sitt ställe, besluta om exakt tidpunkt för och erbjudet belopp vid
respektive anbudstillfälle samt om närmare detaljer rörande villkoren för, och
information om, denna kredit, samt att
3. offentliggöra beslutet tisdagen den 15 september 2020.

Bakgrund
I mitten av mars 2020 uppstod betydande störningar på de globala finansiella
marknaderna till följd av osäkerheten kring coronapandemins ekonomiska implikationer.
Detta medförde bland annat att det blev svårare och dyrare för banker runt om i
världen, inklusive de svenska bankerna, att låna i amerikanska dollar.
I mars 2020 ingick Riksbanken ett swapavtal med Federal Reserve Bank of New York som
ger Riksbanken möjlighet att till och med den 30 september 2020 låna upp till 60
miljarder amerikanska dollar. Avtalet är en del i ett swaparrangemang mellan den
amerikanska centralbanken och ett antal centralbanker i världen för att förbättra
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likviditetsförhållandena på de globala finansmarknaderna.
Vidare beslutade Riksbanken den 19 mars 2020 att, med stöd av 6 kap. 5 § lag
(1988:1385) om Sveriges riksbank, under perioden den 19 mars 2020 till och med den
18 september 2020 erbjuda lån upp till 60 miljarder amerikanska dollar till
penningpolitiska motparter mot säkerhet (dnr 2020-00397). Detta eftersom en god
tillgång till amerikanska 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 amerikanska dollar riskerar även att äventyra uppfyllandet av prisstabilitetsmålet.
I slutet av juli 2020 beslutade Federal Reserve Bank of New York att förlänga det globala
swaparrangemanget till och med den 31 mars 2021. Riksbanken ingick ett förnyat avtal
med Federal Reserve Bank of New York den 5 augusti 2020, vilket ger Riksbanken
fortsatt möjlighet att låna upp till 60 miljarder amerikanska dollar enligt samma villkor
som i det tidigare träffade swapavtalet. Avtalet innebär att Riksbanken även i
fortsättningen kan få ett ökat handlingsutrymme vid genomförandet av penningpolitiska
åtgärder som inkluderar amerikanska dollar, om det uppstår behov av att stödja
kreditförsörjningen i svensk ekonomi.

Överväganden
I stor utsträckning fortsätter coronapandemin att dämpa den ekonomiska aktiviteten i
såväl Sverige som omvärlden. Även om situationen på de finansiella marknaderna har
förbättrats sedan våren 2020, bedömer Riksbanken att situationen alltjämt är skör och
beroende av att centralbankerna fortsätter att stödja ekonomin och förstärka
likviditetsförsörjningen. Om oron skulle öka på de finansiella marknaderna kan
kreditförsörjningen i den svenska ekonomin snabbt försämras. Detta skulle kunna leda
till ytterligare nedgång i ekonomin, med långvarigt negativa konsekvenser för
produktionen och sysselsättningen i Sverige och med fallande inflation som följd.
Den kredit i amerikanska dollar som Riksbanken sedan den 19 mars 2020 erbjuder sina
penningpolitiska motparter är en åtgärd för att stabilisera kreditmarknaden och
tillgången till amerikanska dollar generellt. En förlängning av denna lånemöjlighet för
Riksbankens penningpolitiska motparter skulle ge en stabiliserande effekt och minska
oron för coronapandemins följdverkningar på de finansiella marknaderna. Det bidrar
vidare till att beredskapen för att hantera eventuella försämringar av situationen på
kreditmarknaden upprätthålls. Efterfrågan på lån av amerikanska dollar från Riksbanken
är för närvarande begränsad. Emellertid bedöms vetskapen om lånemöjlighetens
existens ha en lugnande effekt för banker och andra marknadsdeltagare.
Mot bakgrund av ovanstående ska Riksbanken fortsatt i penningpolitiskt syfte, med stöd
av 6 kap. 5 § lag om Sveriges riksbank, under perioden den 19 september 2020 till och
med den 31 mars 2021 erbjuda kredit på upp till 60 miljarder i amerikanska dollar till
Riksbankens penningpolitiska motparter mot säkerhet.
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De exakta tidpunkterna för anbudstillfällena samt erbjudna belopp vid dessa tillfällen
bestäms även fortsättningsvis av chefen för avdelningen för marknader, med rätt för
denne att sätta annan i sitt ställe, 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. Direktionen ska dock informeras i de fall något inträffar som kan
motivera en förändring av huvudprinciperna (dvs. tidpunkt, belopp och ränta) vid
kommande anbudstillfällen.
Riksbanken bedömer att det är lämpligt att den erbjudna krediten fortsatt löper under 3
månader. Minimiräntan för erbjuden kredit av Riksbanken kommer fortsatt att fastslås
efter att hänsyn har tagits till de villkor som Riksbanken erbjuds av Federal Reserve Bank
of New York.
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 vidare på chefen för avdelningen för marknader, med rätt för denne att
sätta annan i sitt ställe, att fortsatt 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.
Total volym

Högst 60 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 Bank of New York.

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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