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Presentatör
Presentationsanteckningar
Idag ska jag prata om pengar. Det är ett ämne som berör oss alla – de flesta av oss använder pengar så gott som varje dag. Men vi tänker nog inte så mycket på hur viktigt det är att våra dagliga inköp går smidigt att genomföra.Det är ungefär som att man inte tänker så mycket på att man har god hälsa så länge man är frisk. Men när man blir sjuk är det i stort sett det enda man kan tänka på. På ett liknande sätt är det med vårt system för betalningar; så länge det fungerar säkert och effektivt tänker vi inte på det. Och för att fortsätta liknelsen: Det är Riksbankens uppgift att se till att betalningssystemet förblir friskt och bidrar till ett välfungerande samhälle.



Snabbt minskande användning av kontanter

Källa: SCB and RiksbankenSEK mdr (årsgenomsnitt). Kontanter i cirkulation/BNP. Streckade 
linjer anger möjlig utveckling baserat på trend från 2010.
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Värde i relation till BNP (höger skala)
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Presentationsanteckningar
Just nu ägnar vi på Riksbanken mycket tid åt frågor som rör betalningar och betalningssystemet. Bakgrunden är de snabba förändringarna på betalningsmarknaden och att användningen av kontanter minskar snabbt i Sverige – en utveckling som vi är praktiskt taget ensamma om i världen. Det är bara några få andra länder som står inför en liknande utveckling, om än inte lika dramatisk.På den blå kurvan ser vi att kontanter som andel av BNP har minskat sedan 1950-talet. På den röda kurvan ser vi att de minskar även i absoluta tal.Sedan 2008 har kontantanvändningen minskat med cirka 50 procent i Sverige. I enkätsvar uppger endast drygt 10 procent av svenskarna att de använde kontanter vid sitt senaste inköp. Samtidigt säger 20 procent att de använder sin mobiltelefon för att betala minst en gång i veckan. Hälften av handlarna tror att de kommer att sluta acceptera kontanter som betalningsmedel inom sju år.



Vad är pengar?

Betalningsmedel

Räkneenhet

Värdebevarare
+

+

=
PENGAR

Presentatör
Presentationsanteckningar
Olika former av pengar har uppstått i olika kulturer världen över. Det finns till exempel öriken som använde snäckor som pengar.Historien har visat att pengar kan vara precis vad som helst som en grupp av människor i en region har bestämt ska fungera som pengar. Det är helt enkelt en social konvention, ungefär som att alfabetet är en överenskommelse om hur ett språk ska skrivas ner.Då kan man fråga sig vilka villkor som ska vara uppfyllda för att pengakonventionen ska accepteras av alla. Det har det funderats mycket på genom tiderna och man har kommit fram till dessa villkor: -de ska fungera som betalningsmedel -och räkneenhet -de ska också vara värdebevarareEnkelt uttryckt skulle man kunna säga att villkoren är uppfyllda när man kan lita på att man kan betala med pengar för att köpa det man vill och att pengarnas värde eller köpkraft inte urholkas om man vill kunna använda dem längre fram i tiden.



Stora mynt blev smidig sedel
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Under lång tid var kunglig myntutgivning där metallinnehållet avgjorde värdet den vanligaste formen av pengar.I Sverige infördes kopparmyntfot i början av 1600-talet utöver de silver- och guldmynt som redan fanns. Men kopparmynten var otympliga att hantera, vilket bidrog till att Kung Karl X Gustav år 1656 gav tillstånd till bildandet av Sveriges första bank, Stockholm Banco, som fick ta emot mynten i utbyte mot skuldsedlar. Snart började skuldsedlarna användas som pengar, eftersom de var mycket lättare att bära med sig än flera kilo metall. Så uppstod Europas första moderna papperspengar som utnyttjade trycktekniken. Tyvärr visade det sig att banken gav ut mer pengar än vad den hade täckning för, vilket ledde till konkurs. Behovet av en bank fanns dock kvar och några år senare grundades Riksbanken som så småningom kunde ge ut sedlar i statlig regi under mer kontrollerade former.



Sedelmonopolet –
en enhetlig standard för sedlar

Källor: Ögren, A. (2003) Post & Inrikes tidning 1835-1871, Sammandrag 
af Bankernas uppgifter, 1871-1911, Sveriges Riksbank (1931)

SEK tusen. Sedlar utgivna av kommersiella banker och Riksbanken, 1834-
1913.
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Presentationsanteckningar
Det var dock inte bara staten som fick ge ut sedlar på den tiden. I Sverige fick till exempel privata banker ge ut egna sedlar ända in på 1900-talet. Det var först 1904 som Riksbanken fick monopol på att ge ut pengar i form av sedlar och mynt. Det ser vi här när den röda kurvan dyker ner till noll.Problemet med privat sedelutgivning var att det fanns en risk för att banken som gav ut pengarna skulle gå i konkurs och då kunde pengarna förlora i värde. I USA, Storbritannien och Skottland hände det att sedlar utgivna av privata banker handlades till ett lägre värde än vad som stod skrivet på dem. Fördelen med statlig utgivning är att statens sedlar brukar anses vara helt säkra. Det är grundorsaken till att staten, genom centralbanken, har fått monopol på att ge ut sedlar. Det har helt enkelt visat sig lättare för centralbanker som drivs av samhällsintresse, och av vad som är bäst på samhället även på lång sikt, att bygga det förtroende som krävs än för privata företag som drivs av vinstintresse.



Kontobaserade betalningar möjliggjordes med 
post- och bankgirosystemen
• 1925: Postgirot bildas

• Statligt initiativ för att förenkla transfereringar

• 1950: Standardiserad pappersblankett för bankkredittransfereringar

• 1959: Bankgirocentralen bildas

Presentatör
Presentationsanteckningar
Betalningsmarknaden har ständigt utvecklats. Någon gång under andra hälften av 1900-talet började allmänheten i allt högre utsträckning använda sina medel på bankkonto för att betala transaktioner där kontanter inte upplevdes som ändamålsenliga, till exempel för att betala på distans.I början handlade det om checkar och pappersbaserade gireringar från konto till konto. På 1920-talet skapades ett system för gireringar i Sverige i form av Postgirot. Senare tog betalningsinstrument utgivna av de privata bankerna allt större marknadsandelar och kontanterna har minskat stadigt sedan 1950-talet mätt som andel av BNP. Bankerna bildade sedan sin egen variant i form av Bankgirot.



Nya betalningsmedel under 1900-talet

1970

1990

2000
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Under 1990-talet började elektroniska alternativ som kortbetalningar att gradvis ersätta kontanter även vid köp i handeln.Med internets tillkomst under sena 1990-talet och början av 2000-talet tilltog digitaliseringen av samhället och även av betalningsmarknaden. Nya aktörer kom in på marknaden och i dagsläget erbjuds många digitala tjänster kopplade till betalningar som mobila lösningar och elektronisk identifiering. Allt detta har bidragit till att ytterligare marginalisera kontanter. 



Bara 2 % av dagens pengar är kontanter

SEK mdr. Källa: Riksbanken
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När vi pratar om pengar så får nog många en bild i huvudet av en sedel i någon valuta. Men i dagens digitala samhälle utgör kontanter en väldigt liten del av den totala mängden pengar, bara cirka 2 procent.Det är inte heller så att Riksbanken eller andra centralbanker normalt sett är de som skapar nya pengar nu för tiden. Många av oss har lärt oss enligt skolboken att när bankerna får nya insättningar kan de skapa nya lån, men det fungerar egentligen tvärt om. I dagsläget är det bankerna som skapar nya pengar när de ger ut nya lån. Om jag går till banken och ber om ett nytt lån till en bostad och banken beviljar mig kredit så får jag en skuld på mitt konto hos banken. Samtidigt överförs pengarna jag lånat till säljaren av bostaden, som sätter in pengarna på sitt bankkonto. Så nya lån skapar egentligen nya insättningar. På samma sätt förstörs pengar om jag betalar tillbaka ett lån till banken. De nya pengarna som skapas är alltså privata, elektroniska bankpengar och mängden pengar styrs av kreditgivningen. Riksbanken påverkar på så sätt indirekt efterfrågan på nya pengar via räntan, men penningpolitiken försöker inte styra penningmängden direkt.



Skillnaden mellan pengar och pengar

Affärsbanks-
pengar

Centralbanks-
pengar

Presentatör
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Privata bankpengar (ibland kallade ”inside money” på engelska i betydelsen inuti den privata sektorn) är en fordran på den utgivande banken. På samma sätt är pengar skapade av Riksbanken, till exempel svenska sedlar och mynt, en fordran på Riksbanken eller svenska staten (kallade ”outside money”). Man kan alltså se på en 100-kronors sedel som en slags skuldsedel med evig löptid som inte ger någon ränta. Det finns även en annan sorts centralbankspengar i Sverige, nämligen bankernas tillgodohavanden i Riksbanken. Skulder som ligger på Riksbankens balansräkning brukar anses helt säkra eftersom svenska staten står som garant. Skulder som ligger på bankernas balansräkningar, vilket alltså privata bankpengar är, brukar anses mindre säkra eftersom de kan förlora i värde om banken skulle gå i konkurs. Insättningar på bankkonton är dock skyddade av en statlig garanti, kallad insättningsgarantin, upp till ett visst belopp. Eftersom banksektorn fyller en central funktion i samhället när det gäller krediter och betalningar, och eftersom den dessutom får statliga försäkringar som insättningsgarantin, finns det många regleringar som syftar till att göra banksystemet säkert. Med hjälp av dessa regleringar och med insättningsgarantin har staten försökt se till att det för allmänheten ska vara i stort sett lika säkert att använda privata bankpengar som centralbankspengar. Det har vi gjort för att det finns samhällsekonomiska vinster av att staten skapar förtroende för betalningssystemet.



Betalningsmarknaden har många imperfektioner
• Förtroendet för valutan –en kollektiv nyttighet

• Statlig inblandning motiverad för effektivitet

• Stordriftsfördelar och nätverkseffekter innebär koncentration i 
monopolsystem 

• Sårbara, ineffektiva, sämre för innovation

• Positiva nätverksexternaliteter
• Samarbete och standardisering effektivt

Presentatör
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Det är nämligen så att eftersom betalningar och ett väl fungerande monetärt system utgör grunden som ekonomisk aktivitet bygger på, är de också grundläggande för tillväxt och välfärd. Betalningssystemet kan på så sätt ses som en del av den grundläggande infrastrukturen i ett land. Och precis som med andra delar av den, som exempelvis det militära försvaret eller våra nationalparker, har betalningssystemet drag av en kollektiv nytta. För betalningssystemet är det förtroendet för valutan som är den kollektiva nyttigheten, som sedan andra aspekter av betalningssystemet bygger vidare på. Ekonomisk teori säger att sådana varor inte kommer att erbjudas i tillräcklig omfattning, eller tillräckligt effektivt, av den privata marknaden. Tobin (1987) argumenterade för att den här aspekten av det monetära systemet talar för att staten bör ha en central roll på betalningsmarknaden och jag är benägen att hålla med honom.När betalningar ska genomföras innebär det ett utbyte av en stor mängd information, vilket kräver stora IT-system som är dyra att införskaffa men där marginalkostnaden för att förmedla ytterligare en betalning är liten. Det finns med andra ord stordriftsfördelar, vilket enligt teorin leder till att det uppstår naturliga monopol. Det innebär att om marknaden lämnas oreglerad kommer det dominerande företaget att ha incitament att leverera för liten kvantitet av produkten till ett för högt pris. Monopol kan också vara skapa sämre förutsättningar för innovationer eftersom de ofta drivs av konkurrens. Dessutom kan systemet bli sårbart när ett företag, och därmed en teknisk plattform, dominerar. På sådana marknader brukar därför staten antingen gå in med regleringar, som när det gäller elnätverket, eller ta över rollen som drivande aktör, som för exempelvis järnvägen. Ett annat särdrag som utmärker betalningsmarknaden är att det finns positiva nätverksexternaliteter. Det innebär att när nya användare ansluter sig till ett system ökar nyttan för samtliga deltagare, även de som redan befinner sig i systemet. Ett annat exempel på en produkt med positiva närverkseffekter är telefonen, nyttan av att ha en telefon ökar ju fler som ansluter sig till telefonnätet så att man kan ringa till dem. Det här gör att det kan finnas samhällsekonomiska vinster av att koordinera olika aktörer på marknaden. Att nyttan ökar med antalet användare leder också till att marknaden till slut lätt domineras av ett monopol som tar över (en situation av naturligt monopol, precis som med stordriftsfördelar). Kombinationen av stordriftsfördelar och nätverkseffekter skapar alltså tendenser till stark koncentration. Monopol som maximerar sin avkastning kommer att ge upphov till effektivitetsförluster i samhällsekonomin. Sammantaget talar detta för att det kan vara motiverat för staten att ta på sig uppgiften att reglera marknaden, för att minska monopolmakten, och att som koordinator som ser till att nätverkseffekterna internaliseras, precis som det fungerar i Sverige idag.



Effektivitetsvinster av koordination
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Allt detta innebär att det finns effektivitetsvinster att göra med hjälp av koordination. I Sverige har vi flera historiska exempel på framgångsrik koordination på betalningsmarknaden, tex Bankgirot som jag nämnde tidigare.I modernare tid har de svenska bankerna även samarbetat vad gäller till exempel uttag från bankomater och köp med bankkort. De har även etablerat ett gemensamt system för Bank-ID och sedan några år tillbaka har vi mobilapplikationen Swish där de största svenska bankerna är anslutna. De svenska bankerna har hela tiden kunnat utnyttja de fördelar med samordning som stordriftsfördelarna ger upphov till. Det här är återigen något vi kanske inte tänker så mycket på, men i många andra länder fungerar dessa aktiviteter inte alls lika smidigt. Där kan det vara svårt eller dyrt att ta ut pengar ur en annan banks bankomat till exempel. 



Kontobaserade betalningar kräver stora IT-system
Alla vägar i SEK bär till RIX 

17 842 överföringsuppdrag/dag

641 miljarder kronor omsätts

12
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I Sverige tillhandahåller Riksbanken, liksom centralbankerna i andra länder, ett centralt betalningssystem för att bankerna ska kunna byta pengar med varandra. Låt mig förklara vad det betyder lite mer ingående för att sedan kunna diskutera vilka utmaningar vi har att ta ställning till när det gäller framtiden. Alla stora svenska banker, clearingorganisationer, Riksgälden och Riksbanken är deltagare i Riksbankens RIX-system och i systemet omsätts belopp motsvarande lite mindre än Sveriges BNP på en vecka. Antalet deltagare låg länge stadigt kring 25 med något enstaka tillskott eller uppsägning vissa år. De senaste två åren har vi fått in 3 deltagare per år. Även 2018 ser ut att hamna på 3 nya.I praktiken innebär det att deltagarna har konton i Riksbankens system där de reglerar skulder till varandra via förflyttningar mellan sina RIX-konton. Bankernas saldo på RIX-kontot utgör en riskfri fordran på Riksbanken. Vid någon tidpunkt under dagen kommer alltså pengarna att hamna på Riksbankens balansräkning, vilket är innebörden av ordet ”centralbankspengar” som jag förklarade tidigare. Systemet är uppbyggt för att kunna hantera stora betalningar mellan de dominerande aktörerna på marknaden på ett säkert sätt. Privatpersonernas betalningar klumpas ihop till större belopp innan de går genom systemet. Det är optimerat för hantera en mindre mängd betalningar av större belopp med väldigt hög säkerhet. Medelvärdet på en betalning som skickas igenom systemet ligger t.ex. på 35 miljoner kronor. Riksbanken har också löpande kontakter med alla deltagare som även deltar i utbildningar, krisövningar mm. Eftersom Riksbanken och bankerna måste ha personal på plats begränsas i dagsläget öppettiderna till normal kontorstid.Man skulle kunna tänka sig att bankerna hade ett eget system för att reglera betalningar med varandra. Men då skulle motpartsriskerna i det finansiella systemet öka. Det är därför vanligt att avvecklingssystemen ligger hos centralbanken.



Svenskar betalar oftare med Swish och mer 
sällan med kontanter

Diagrammet visar svar på frågan: Vilka betalsätt har du använt under den senaste månaden?
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Här ser vi svaret på en enkät som vi skickar ut på frågan ” Vilka betalsätt har du använt under den senaste månaden?”. Vi ser hur mobilapplikationen Swish stadigt ökar medan kontanterna minskar.Momentana betalningar, det vill säga möjligheten att betala person till person i realtid dygnet runt, det som på engelska kallas ”instant payments”, har möjliggjorts av digitaliseringen och ny teknik. Det här rör sig med andra ord om små betalningar mellan privatpersoner och det är alltså något annat än vad Riksbankens system traditionellt har hanterat. Tidigare har verifiering, clearing och avveckling tagit tid att genomföra, men i dagsläget tar det med hjälp av den nya tekniken några sekunder i stället för några dygn. I Sverige har antalet användare av Swish ökat till över 6 miljoner sedan tillkomsten år 2012. Swish är ett system som gör det möjligt att genomföra momentana betalningar mellan privatpersoner. Det betyder att jag kan lägga in betalningen i min mobil och några sekunder senare visa dig att den är genomförd utan att behöva vänta några bankdagar på kontoöverföringar. Dessutom kan vi göra betalningar med systemet under alla dygnets timmar. Det påminner på så sätt om kontanter. När sedlarna byter hand är betalningen genomförd samtidigt som möjligheten att betala inte beror på systemets eller bankernas öppettider Man kan säga att Swish har replikerat kontanternas fördelar men anpassat det till dagens teknologi. En skillnad är dock att kontanter är centralbankspengar medan Swish förmedlar betalningar i privata bankpengar.



Trender – vart är vi på väg?

• Minskande kontantanvändning

• Momentana betalningar sannolikt ”normen” för hur man 
betalar i framtiden 

• Nya konsumtionsmönster och nya aktörer

• Migration till utländsk infrastruktur och gradvis anpassning av 
svenska betaltjänster till EU-standard 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Swish snabba tillväxt har bidragit till att ytterligare marginalisera kontanterna. Sedan 2008 har kontantanvändningen minskat med cirka 50 procent i Sverige.Det finns skäl att tro att momentana betalningar kommer att bli en allt mer dominerande form av betalningar i framtiden. Den sjunkande kontantanvändningen leder till allt större efterfrågan på elektroniska alternativ som möjliggör momentana betalningar och kontoöverförningar.Samtidigt ser vi att intresset för betaltjänster ökar hos stora internetföretag. En av anledningarna är att det i EU kommit ett nytt regelverk som syftar till att öka konkurrensen och göra det möjligt för nya aktörer, bland annat Fintech- företag, att ta sig in på marknaden och erbjuda innovativa tjänster på lika och icke-diskriminerande villkor.På Riksbanken utreder vi därför hur våra system kan anpassas för att bättre möta den ökande efterfrågan på bland annat momentana betalningar. Att Riksbanken erbjuder ett system betyder dock inte nödvändigtvis att själva den tekniska plattformen för avveckling behöver finnas i Riksbankshuset eller ens inom Sveriges gränser.Den europeiska centralbanken ECB håller på att utöka sin infrastruktur för betalningar. Inom området momentana betalningar håller man på att utveckla en ny teknisk plattform som kallas ”Target Instant Payment Settlement” (TIPS). Den kommer att möjliggöra momentana betalningar alla dagar under alla dygnets timmar och förväntas vara färdig i slutet av 2018. Den kommer även att vara förberedd för att kunna hantera andra valutor än euro. 



Kryptovalutor är inte pengar
• Vad är pengar?

• Betalningsmedel

• Räkneenhet

• Värdebevarare

• Bitcoin är en spekulativ 
virtuell tillgång vars värde 
ingen garanterar

Pris på Bitcoin

Källa: Blockchain.info 
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Bitcoin pris i USD
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En annan ny trend är de nya kryptovalutorna som Bitcoin, Ethereum eller Ripple, för att nämna några. Bitcoin lanserades 2009 och är fortfarande den mest använda kryptovalutan.Bitcoin skapas av nätverket av användare. Deltagare som bidrar med datorkraft för att verifiera betalningarna belönas med nyskapade Bitcoins. Storleken på belöningarna minskar över tiden på ett sätt som gör att det inte kan finnas mer än 21 miljoner Bitcoins. Situationen med ett utbud som inte anpassas efter efterfrågan påminner på så sätt om situationen med guldstandarden som jag nämnde tidigare. Det finns dock inget som hindrar att utbudet av andra kryptovalutor, som är nära substitut till Bitcoin, ökar. Det finns i dagsläget över 1500 olika sorters virtuella valutor och om priserna stiger kommer det förmodligen fler.Även om de kallas valutor så uppfyller kryptovalutorna inte de kriterier för vad vi brukar kalla pengar som jag nämnde tidigare; i dagsläget fungerar de inte bra vare sig som värdeenheter, värdebevarare eller betalningsmedel eftersom få butiker accepterar dem och deras värde varierar kraftigt över tiden. De ska nog mer ses som en tillgång som det går att spekulera i.



E-kronan garanterar en statlig närvaro på en 
marknad där det behövs
• Marknadens imperfektioner leder till ineffektiva monopol

• Svårt att reglera ett monopol, e-kronan ersätter kontanter som back-
stop

• Vissa grupper har svårt att klara sig med dagens digitala lösningar
• Privata marknaden kan inte förväntas lösa detta själv

• Riksbankens betalningsmedel kan förberedas för krissituationer
• Privata marknaden tar inte hänsyn till den typen av sårbarhet

Presentatör
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I den här miljön är det naturligt att fråga sig om centralbankerna borde erbjuda allmänheten ett säkert elektroniskt alternativ som skulle kunna fungera på ungefär samma sätt som kontanter. Det är bland annat därför vi på Riksbanken har inlett en analys av möjligheterna att ge ut en så kallad e-krona.Eftersom betalningsmarknaden har de imperfektioner den har, som jag beskrivit tidigare, är det troligt att samhällsekonomiskt ineffektiva monopolsituationer skulle uppstå om den privata marknaden fick agera fritt utan inblandning av staten. Det problemet skulle möjligtvis kunna hanteras med hjälp av regleringar, men det kan vara svårt att på ett effektivt sätt reglera ett monopol. Så länge ett statligt alternativ finns så lägger det vissa naturliga restriktioner på de privata aktörerna. Historiskt sett har kontanterna varit detta alternativ. En eventuell e-krona måste också utformas med tanke på att det finns vissa grupper i samhället som i dagsläget upplever problem med att kontanterna försvinner eftersom de av olika anledningar har svårt att använda digitala lösningar. Det kan röra sig om äldre personer, funktionshindrade eller personer som inte har tillgång till betalkort av ekonomiska eller andra skäl. När kontanterna marginaliseras allt mer är det statens uppgift att hjälpa dessa personer eftersom vi inte kan förvänta oss att den privata marknaden gör det. Inom ramen för e-kronan kan vi arbeta med alternativa lösningar för dessa grupper, som exempelvis någon form av förbetalt kort.Jag tror att Sveriges beredskap försvagas om vi vid en allvarlig kris eller inför krig inte i förväg har bestämt oss för hur hushåll och företag ska betala för drivmedel, mat och andra nödvändigheter.



E-kronan: framtidens betalningsmedel?

• Möjliga egenskaper hos en e-
krona behöver utredas vidare

• Lagstiftning kommer behövas 
för tydlighetens skull – dagens 
lagstiftning ålderstigen

• E-kronans egenskaper får avgöra 
valet av teknisk lösning

Presentatör
Presentationsanteckningar
Analysen tar sitt avstamp i frågan om vilka problem det innebär om kontanterna försvinner. Vi kan konstatera att det betyder att bankerna fortsätter att ha tillgång till centralbankspengar, medan allmänheten i Sverige förlorar den tillgång till centralbankspengar som de haft sedan 1600-talet. Men är det ett problem? Har de argument som funnits för att förse allmänheten med en tillgång och ett betalningsmedel helt fria från risk försvagats? Är det så att svenskarna generellt sett inte längre har något behov av centralbankspengar? Eller är det snarare så att de inte vill ha fysiska sedlar och mynt? Om det senare stämmer så ser jag det som Riksbankens skyldighet att undersöka möjligheterna att ge ut en e-krona som kan fylla ungefär samma funktion som kontanterna tidigare gjorde. Det är dessutom viktigt att fundera över om lagstiftningen ska uppdateras. Enligt riksbankslagen är svenska kronor, i form av sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken, lagliga betalningsmedel. Riksdagen har därmed gett kontanter en särställning som betalningsmedel. Bestämmelsen innebär att till exempel en handlare, eller ett företag i princip är skyldig att ta emot betalningar i kontanter. Denna skyldighet gäller dock inte utan undantag. I många fall är det möjligt för parter att avtala om att betalning ska ske med andra betalningsmedel än med kontanter. Butiker, hotell och restauranger är alltså inte är tvungna att ta emot kontanter om de tydligt signalerar det till sina kunder, till exempel i form av en skylt.Det kan därför vara lämpligt att se över om begreppet lagligt betalningsmedel bör ändras och om en eventuell e-krona bör ges en starkare ställning för att säkerställa att den blir etablerad och accepterad av marknaden.Det finns olika möjligheter att skapa en teknisk plattformför e-kronan. En möjlighet är att ansluta den till den existerande infrastrukturen. Ett annat alternativ kunde vara att utveckla ett nytt system som skulle kunna fungera som back-up för andra betalningssystem.



En e-krona? Riksbankens övergripande tidplan

2017 2018 2019 2020 - ?

Direktionen kan välja
att avsluta projektet

Fas 1

Utveckla ett 
koncept

Fas 2

Förfina
konceptet

Fas 3
-Analys
-Utreda  lagändringar
-Piloter och tester

Presentatör
Presentationsanteckningar
Jag skulle vilja vara tydlig med att vi ännu bara är i början av analysen av e-kronan. I höstas presenterade vi några preliminära slutsatser och i slutet av detta år kommer vi att bestämma oss för om och i så fall hur vi går vidare med nästa steg i projektet. Vi är inte heller ensamma i centralbanksvärlden om att fundera på detta. Många andra centralbanker, inklusive Bank of England och Bank of Canada, har pågående analysprojekt om digitala centralbankspengar. Med tanke på hur snabbt utvecklingen går kan det vara bra att vara medveten om att det kommer att kräva både resurser och samarbete med externa aktörer, såväl myndigheter som företag, om Riksbanken ska kunna agera proaktivt i frågan.



Infrastrukturen – den tekniska plattformen –
måste inte finnas i Sverige

Samlokalisering 
ECB

Inhemsk 
lösning

beredskap

suveränitet

effektivitet 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Oavsett vad som händer med e-kronan behöver vi samtidigt fundera på hur vi moderniserar vår betalinfrastruktur i övrigt. Som jag nämnde tidigare analyserar vi på Riksbanken just nu om infrastrukturen för momentana betalningar behöver finnas inom Sveriges gränser. Stordriftsfördelar talar för samlokalisering med ECB:s system TIPS. Preliminära beräkningar tyder på att det alternativet också kommer att vara konkurrenskraftigt kostnadsmässigt. Även ur ett säkerhetsperspektiv är det sannolikt fördelaktigt att ansluta sig till ECB:s system Eftersom dessa håller en hög säkerhetsnivå. Samtidigt talar beredskapsskäl för ett eget svenskt system eller att inhemska back-up-alternativ åtminstone ska finnas tillgängliga. Nackdelen är att en helt inhemsk lösning riskerar att bli mycket dyr. I det sammanhanget kan en eventuell e-krona infrastruktur erbjuda ett inhemskt back-up alternativ.



Riksbanken kommer att modernisera utbudet 
av avvecklingstjänster
• Givet momentana betalningars ökade betydelse bör Riksbanken 

tillhandahålla en infrastruktur för momentan avveckling i 
centralbankspengar

• Konsultation om utökade öppettider i RIX

• E-kronan –beslut i slutet av året

• Riksbankens avvecklingstjänster ska moderniseras

• Fortsatt samarbete med marknaden

Presentatör
Presentationsanteckningar
När det gäller momentan avveckling av betalningar i centralbankspengar så är det en tjänst som nu efterfrågas och där tekniken finns tillgänglig. Av effektivitetsskäl bör Riksbanken därför säkerställa att den levereras. Samtidigt bör avvecklingen ske i centralbankspengar av säkerhetsskäl. Jag är därför av åsikten att vi snarast bör besluta att erbjuda momentan avveckling av betalningar i centralbankspengar. Jag tycker också att vi bör utöka öppettiderna i RIX, något som vi har gått ut med en konsultation till marknaden om.Här finns också intressanta möjligheter för e-kronan att täcka behovet av centralbankspengar åt allmänheten i en digital värld. En möjlig väg är att vi fortsätter analysen och utvecklar en pilotversion under 2019.Riksbanken bör modernisera sitt utbud av avvecklingstjänster. Annars riskerar vi att förlora det samarbete mellan Riksbanken och marknaden som fungerat väl historiskt.



Pengar har anpassats efter teknologi och 
behov genom historien

Statlig peng

Privata pengar

Statlig valuta

Privata elektroniska
pengar

Statlig elektronisk
valuta

?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Låt mig summera och avrunda. Pengar har uppstått på olika sätt i olika kulturer för att underlätta för människornas vardag. Vi ser hur historien visar att nya tekniska uppfinningar leder till att det växer fram privata alternativ, och hur det till slut resulterar i en statlig samordning för att uppnå alla fördelar fullt ut.För drygt 350 år sedan blev Stockholm Banco, som senare blev Riksbanken, först med att ge ut moderna papperssedlar för att folk ville slippa bära runt på tunga kopparmynt. Detta tack vare den tidens nya teknik i form av tryckpressen.Nu står vi inför ett nytt tekniskt språng i termer av digital teknik. Återigen florerar en hel del privata initiativ men denna gång finns inget statligt alternativ. Det är en situation där vi eventuellt blir bland de första i världen med att lansera en ny typ av centralbankspengar, en typ som är anpassad till dagens digitala samhälle och de behov som finns där.Historien har visat att det fungerar bäst när Riksbanken leder utvecklingen i samverkan med marknaden.



Tack!
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