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Utlåning i svenska kronor till rörlig ränta 

Förslag till beslut 

Direktionen föreslås besluta att 

1. Riksbanken fortsätter att regelbundet erbjuda krediter i svenska kronor mot 
ordinarie säkerheter till Riksbankens penningpolitiska motparter på tre, sex och 
tolv månader. Auktionerna för lån med tre månaders löptid ska hållas ungefär 
varannan vecka, och lån med sex respektive tolv månaders löptid ungefär var 
fjärde vecka. 

2. Minimiräntan på dessa krediter ska sättas till den genomsnittliga reporäntan 
under lånets löptid plus ett påslag. Påslaget ska vara 0,25 procentenheter för 
krediter på tre respektive sex månader och 0,30 procentenheter för krediter 
med tolv månaders löptid.  

3. Krediterna ska erbjudas genom auktionsförfarande till och med sista maj 2010. 

4. Chefen för avdelningen för penningpolitik eller den han sätter i sitt ställe ges i 
uppdrag att efter samråd med chefen för avdelningen för finansiell stabilitet 
besluta om kreditvillkorens närmare utformning. Beslut enligt denna delegation 
får inte innebära att den utestående volymen på de Riksbankskrediter som 
avses under punkt 1 ovan överstiger 600 miljarder kronor.  

Bakgrund 

Sedan oktober 2008 har Riksbanken regelbundet erbjudit krediter i svenska kronor med 
längre löptider till de penningpolitiska motparterna mot säkerhet.1 Syftet med dessa lån 
har varit att underlätta bankernas finansiering och kreditmarknadens funktionssätt när 
tillgången till den vanliga marknadsfinansieringen försvann. Löptiderna var från början 
tre respektive sex månader. I november 2008 beslutade direktionen att införa ett 
program för dessa krediter för att öka transparensen och därigenom förenkla för 
bankerna att planera sin likviditetsförsörjning.2 Prissättningen som från början var till 
fast ränta ändrades i februari 2009 till rörlig ränta för att bättre motsvara marknadens 
dåvarande förväntningar om räntesänkningar.3

                                                   
1 Se Direktionens beslutsunderlag från 2008-10-02 och 2008-10-05. 
2 Se Direktionens beslutsunderlag från 2008-10-20. 
3 Se Direktionens beslutsunderlag från 2009-02-12. 
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finansiering utökades programmet i maj 2009 till att även inkludera krediter med tolv 
månaders löptid.4

Överväganden 

 

Efterfrågan på dessa krediter har minskat kraftigt efter sommaren. Som mest uppgick 
denna utlåning till cirka 265 miljarder kronor vid årsskiftet 2008/2009 men hade i 
oktober 2009 sjunkit till cirka 90 miljarder kronor. Att utlåningen har minskat indikerar 
att förhållandena på de finansiella marknaderna har förbättrats under sommaren. 
Samtidigt har Riksbankens totala utlåning ökat till följd av lånen till fast ränta som 
annonserats i samband med de penningpolitiska mötena i juli, september och oktober. 

Under det senaste halvåret har situationen på de finansiella marknaderna förbättrats. 
Både kostnaden för och tillgången på finansiering har förbättrats även för längre 
löptider. Den positiva utvecklingen på marknaden är dock fortfarande till stor del 
beroende på att omfattande stödåtgärder från Riksbanken, andra svenska myndigheter 
och även andra centralbanker stödjer det finansiella systemet.  

Det finns fortfarande skäl till att Riksbanken bör fortsätta att erbjuda krediter på tre, sex 
och tolv månader i svenska kronor. Auktionerna kommer att hållas med en minimiränta 
motsvarande den genomsnittliga reporäntan under kreditens löptid plus ett påslag. 
Exakta löptids- och kreditriskpremien är svår att fastställa. Ränteskillnaden mellan inter-
bankränta, lån utan säkerhet, och förväntad styrränta är en möjlig utgångspunkt. Under 
tiden från 2003 och fram till oktober 2009 uppgick den genomsnittliga ränteskillnaden 
till cirka 0,20 procentenheter för tre respektive sex månaders löptid. För tolv månaders 
löptid uppgick ränteskillnaden i genomsnitt till 0,25 procentenheter. Då Riksbankens lån 
görs mot säkerhet borde påslaget normalt vara något lägre än denna nivå. Minimi-
påslaget har sedan februari 2009 varit 0,15 procentenheter oavsett löptid. Till följd av 
att marknadens finansieringsmöjligheter har förbättrats finns det dock skäl att överväga 
en förändrad prissättning för att på sikt, i takt med att marknadsförhållandena 
förbättras ytterligare, reducera Riksbankens utlåningsfacilitet i svenska kronor. Genom 
att successivt höja priset i takt med ytterligare förbättrade marknadsförhållanden 
avvecklas faciliteten på ett naturligt sätt och bankerna uppmuntras till att stegvis minska 
sitt beroende av Riksbankslån. Mot denna bakgrund bör påslagen utöver den genom-
snittliga reporäntan under löptiden sättas till 0,25 procentenheter för lån på tre och sex 
månader och 0,30 procentenheter för lån på tolv månader.  

Sedan november 2008 återkommer auktionerna med regelbunden frekvens enligt ett i 
förväg publicerat schema för att underlätta bankernas planering av sin likviditets-
försörjning. Detta motiverar även en förlängning av samma regelbundenhet. Detta 
innebär att lån med tre månaders löptid bör hållas ungefär varannan vecka och att lån 
med sex respektive tolv månaders löptid bör hållas ungefär var fjärde vecka.  

Den auktionerade volymen har varierat över tiden och storleken har varit beroende på 
rådande marknadsförhållanden och tidigare inkomna bud. Detta beslut är i dagsläget 
delegerat från direktionen till chefen för avdelningen för penningpolitik. Samma 
upplägg föreslås tillsvidare med tillägg om att beslutet bör ske efter samråd med chefen 
för avdelningen för finansiell stabilitet. 

 

                                                   
4 Se Direktionens beslutsunderlag från 2009-05-07. 
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