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Upphävande av direktionens beslut om 
riksbankscertifikat med rätt till återförsäljning  
och med längre löptid 

Förslag till beslut 

Direktionens beslut om riksbankscertifikat med rätt till återförsäljning och med längre 
löptid (dnr 2010-446-APP) upphävs. 

Överväganden 

Riksbanken ger ut riksbankscertifikat med löptider om en vecka som ett sätt att 
erbjuda banker en möjlighet att placera överskott under längre tid än över natten 
genom finjusterande transaktioner. Riksbanken kan enligt Villkor för RIX och 
penningpolitiska instrument även ge ut riksbankscertifikat med längre löptid, vilket 
exempelvis förekommer vid årsskiften om helgdagar infaller på den sedvanliga 
emissionsdagen. Den 25 maj 2010 beslutade emellertid direktionen att Riksbanken 
varje vecka från och med den 1 juni 2010 skulle emittera riksbankcertifikat med 
längre löptid än en vecka och med rätt till återförsäljning. Syftet med beslutet var att 
minska andelen strukturellt likviditetsöverskott i banksystemet som behövde hanteras 
genom dagliga finjusterande transaktioner i ett läge då överskottet var stort till följd 
av bland annat Riksbankens extraordinära utlåning till de svenska bankerna 2008–
2009.  

Emissionerna av den typen av riksbankscertifikat pågick till och med oktober 2010 så 
länge det strukturella likviditetsöverskottet i banksystemet var stort. Efter oktober 
2010 upphörde Riksbanken med att emittera riksbankcertifikat med längre löptid. 
Detta innebär att direktionens beslut inte har tillämpats sedan dess. För att undvika 
otydlighet i de bestämmelser som styr Riksbankens löpande penning- och 
valutapolitiska transaktioner finns det därför anledning att upphäva beslutet med 
omedelbar verkan.  

Att beslutet upphävs påverkar inte Riksbankens möjligheter att när som helst det 
anses vara befogat emittera riksbankscertifikat med längre löptider, så länge deras 
löptid är kortare än tolv månader, i enlighet med Villkor för RIX och penningpolitiska 
instrument och efter beslut av chefen för AFM eller direktionen.  
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I samband med att beslutet upphävs bör det förtydligas att Riksbankens möjlighet att 
ge penningpolitiska motparter med tillgång till de stående faciliteterna en rätt till 
återförsäljning av riksbankscertifikat fortfarande gäller. Det görs lämpligen genom att 
beslutets bestämmelser om sådan rätt överförs till regler om penning- och 
valutatransaktioner.  


