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Ytterligare åtgärder för att främja 
likviditetsförsörjningen i ekonomin 

Direktionens beslut 
Direktionen beslutar att 

1. fastställa att räntan på Riksbankens stående utlåningsfacilitet från och med den
18 mars 2020 ska uppgå till den vid var tid gällande reporäntan med tillägg av
0,20 procentenheter,

2. Riksbanken från och med den 18 mars 2020 ska erbjuda veckovisa extraordinära
marknadsoperationer med full tilldelning riktad till Riksbankens penningpolitiska
motparter i enlighet med vad som anges i övervägandena i detta beslut,

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
penningpolitik, chefen för avdelningen för betalningar och chefen för
avdelningen för finansiell stabilitet, med rätt för dessa att sätta annan i sitt
ställe, besluta om närmare detaljer för, och information om, extraordinära
marknadsoperationer, samt att

4. offentliggöra beslutet måndagen den 16 mars 2020 senast kl. 20:00.

Bakgrund 
För att stödja den ekonomiska utvecklingen och för att få inflationen att hålla sig nära 
Riksbankens mål på två procent, har Riksbanken för närvarande en reporänta på noll 
procent. Som en kompletterande penningpolitisk åtgärd har Riksbanken också köpt en 
betydande mängd nominella och reala svenska statsobligationer. Riksbankens expansiva 
penningpolitik har haft ett brett genomslag på de finansiella förhållandena i den svenska 
ekonomin under de senaste åren och bidragit till en god ekonomisk tillväxt och en 
inflation nära målet. Den ökade osäkerheten i världsekonomin i kölvattnet av 
spridningen av coronaviruset har emellertid medfört att de finansiella marknadernas 
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funktionssätt har försämrats, med negativa konsekvenser för likviditetsförsörjningen hos 
svenska banker och icke-finansiella företag.  

Överväganden 
För att säkerställa att dagslåneräntan på marknaden för svenska kronor hamnar nära 
reporäntan är det i det rådande läget nödvändigt att Riksbanken sänker utlåningsräntan 
för sin stående utlåningsfacilitet till den vid var tid gällande reporäntan med ett tillägg 
på 0,20 procentenheter.   

Samtidigt behöver bankernas tillgång till likviditet i svenska kronor stärkas för att 
underlätta deras finansiering och därmed deras roll som kreditförsörjare till svenska 
företag. Riksbanken ska således, med stöd av 6 kap. 5 § lag (1988:1385) om Sveriges 
riksbank, i penningpolitiskt syfte inrätta extraordinära marknadsoperationer och 
därigenom stärka den penningpolitiska transmissionsmekanismen. Denna åtgärd 
bedöms kunna få önskad effekt om kredit inom ramen för de extraordinära 
marknadsoperationerna erbjuds med full tilldelning till rörlig ränta motsvarande 
Riksbankens vid var tid gällande reporänta med ett tillägg på 0,20 procentenheter. 

Eftersom det aktuella läget på finansieringsmarknaderna är mycket osäkert ska löptiden 
för krediten uppgå till tre månader. 

För att nå ut till huvuddelen av de banker som förmedlar krediter i ekonomin och för att 
säkerställa likabehandling bör Riksbanken erbjuda penningpolitiska motparter att ta del 
av den kredit som lämnas inom ramen för de extraordinära marknadsoperationerna. 
Erbjudandet ska inte ha någon övre beloppsbegränsning förutom den som följer av att 
Riksbanken vid dessa krediter ska acceptera samma säkerheter som gäller för 
Riksbankens krediter i RIX i enlighet med aktuella Villkor för RIX och penningpolitiska 
instrument. 

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, extraordinära marknadsoperationer. Beslutet ska fattas efter samråd med chefen 
för avdelningen för penningpolitik, chefen för avdelningen för betalningar och chefen för 
avdelningen för finansiell stabilitet, med rätt för dessa att sätta annan i sitt ställe.  
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