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Ändrad frekvens i erbjudande av krediter på tre 
respektive sex månader inom ramen för 
marknadsoperationer 

Direktionens beslut 
Direktionen beslutar att 

1. Riksbanken, från och med den 3 maj 2021, ska erbjuda sina penningpolitiska 
motparter krediter på tre respektive sex månader med full tilldelning inom 
ramen för månadsvisa marknadsoperationer mot en rörlig ränta som motsvarar 
vid var tid gällande reporänta,  

2. uppdra åt chefen för avdelningen för marknader, med rätt för denne att sätta 
annan i sitt ställe, efter samråd med chefen för avdelningen för penningpolitik, 
chefen för avdelningen för betalningar och chefen för avdelningen för finansiell 
stabilitet, med rätt för envar av dessa att sätta annan i sitt ställe, att besluta om 
närmare detaljer för och information om dessa marknadsoperationer, samt att 

3. offentliggöra beslutet tisdagen den 27 april 2021 kl. 9:30.  

Bakgrund 
Som en del av Riksbankens åtgärdspaket beslutade direktionen den 16 mars 2020 att 
Riksbanken skulle inrätta extraordinära marknadsoperationer och inom ramen för dessa 
erbjuda krediter på tre månader till en rörlig ränta motsvarande Riksbankens vid var tid 
gällande reporänta med ett tillägg av 0,20 procentenheter (dnr 2020-00373). Den 30 juni 
2020 beslutade direktionen att den penningpolitiska stimulansen behövde utökas 
ytterligare, vilket bland annat innebar att Riksbanken utöver krediter med en löptid på 
tre månader, inom ramen för de extraordinära marknadsoperationerna även skulle 
erbjuda krediter med en löptid på sex månader. Dessutom sänktes räntan för dessa 
krediter till den vid var tid gällande reporäntan (dnr 2020-00745). 



 

 

 
 

    2 [2] 
 

Överväganden 
Den 30 juni 2020 beslutade direktionen att Riksbanken från och med den 6 juli 2020 
skulle erbjuda sina penningpolitiska motparter krediter på tre respektive sex månaders 
löptid med full tilldelning inom ramen för veckovisa marknadsoperationer mot en rörlig 
ränta som motsvarar vid var tid gällande reporänta (dnr 2020-00745).  

Mot bakgrund av att läget på de finansiella marknaderna har stabiliserats och att 
efterfrågan i programmen under en lägre tid har varit låg bedömer Riksbanken att det i 
dagsläget är tillräckligt att erbjuda krediterna månadsvis i stället för veckovis. 
Riksbanken erbjuder därför, från och med den 3 maj 2021, krediterna månadsvis till 
penningpolitiska motparter mot säkerhet i enlighet med aktuella Villkor för RIX och 
penningpolitiska instrument. Frekvensen av erbjudande av krediterna kan snabbt 
justeras om förutsättningarna ändras. De aktuella åtgärderna är penningpolitiskt 
motiverade med stöd av 6 kap. 5 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.  

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, de aktuella marknadsoperationerna. 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 envar av dessa att sätta annan i sitt 
ställe. 


