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Riksbanken slutar att erbjuda krediter på tre 
respektive sex månader  

Direktionens beslut 
Direktionen beslutar att 

1. Riksbanken ska sluta att erbjuda krediter på tre respektive sex månader från och 
med den 21 september 2021,  

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 avslut av dessa marknadsoperationer, 
samt att 

3. offentliggöra beslutet tisdagen den 21 september 2021 kl. 9:30.  

Bakgrund 
Som en del av Riksbankens åtgärdspaket för att mildra effekterna på svensk ekonomi av 
coronapandemin beslutade direktionen den 16 mars 2020 att Riksbanken skulle inrätta 
veckovisa 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). Den 26 april 2021 beslutade direktionen 
att erbjuda krediterna månadsvis i stället för veckovis mot bakgrund av att läget på de 
finansiella marknaderna hade stabiliserats och att efterfrågan i programmen under en 
lägre tid hade varit låg (dnr 2021-00574). 
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Överväganden 
Syftet med att erbjuda krediter med en löptid på tre respektive sex månader har varit att 
stärka bankernas tillgång till likviditet i svenska kronor och underlätta deras finansiering, 
vilket främjar bankernas roll som kreditförsörjare till svenska företag och hushåll och 
stödjer transmissionen av penningpolitiken under coronapandemin. Sedan direktionens 
beslut i april 2021 att minska frekvensen på erbjudandena av dessa krediter har läget på 
de finansiella marknaderna varit fortsatt stabilt och krediterna i programmen har 
efterfrågats i liten utsträckning. Riksbanken bedömer att det inte längre finns något 
behov av dessa marknadsoperationer och avslutar därför erbjudandet av krediterna till 
penningpolitiska motparter. Det innebär att det sista anbudsförfarandet var det som 
skedde den 6 september 2021. Upphörandet av de aktuella marknadsoperationerna 
påverkar inte de lån som alltjämt löper, under respektive marknadsoperation. 

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, upphörande av 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. 

Riksbankens åtgärder får vanligen flera olika, och delvis osäkra, konsekvenser för 
samhällsekonomin och Riksbankens egna finanser. De fördelar som följer av respektive 
åtgärd behöver vägas mot dess möjliga nackdelar och risker. Att sluta erbjuda de 
penningpolitiska motparterna krediter på tre respektive sex månader inom ramen för 
månadsvisa marknadsoperationer i enlighet med detta beslut bedöms ha små effekter 
på kreditförsörjningen i ekonomin samtidigt som det bedöms minska riskerna kopplade 
till Riksbankens finanser något.  

De aktuella åtgärderna har varit penningpolitiskt motiverade med stöd av 6 kap. 5 § 
lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.  
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