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Remissen ”Riksbankens nya räntestyrningssystem” 

Sammanfattning 

Bankföreningen koncentrerar sitt svar till frågan om en uppdelning av godkända sä-

kerheter i två pooler och frågan om räntesatsen på BIR-kontot. Ett antal av Bankföre-

ningens medlemsföretag avser att enskilt besvara rubricerad remiss och kommer att 

behandla en bredare palett av frågor. 

 

Beträffande uppdelningen i två pooler av säkerheter konstaterar Bankföreningen att 

den kan medföra betydande samhällsekonomiska kostnader i en situation då bank-

systemet har ett strukturellt underskott i RIX. Den samhällsekonomiska kostnaden 

uppstår om bankerna får ökade kostnader för att anskaffa godkända säkerheter, 

utan att det uppstår några positiva samhällsekonomiska effekter för andra aktörer. 

Riksbanken har inte angivit något skäl till den föreslagna uppdelningen av säkerheter 

i två pooler och Bankföreningen har inte kunnat identifiera någon samhällsekono-

misk fördel med den föreslagna uppdelningen. Bankföreningen anser därför att Riks-

banken inte bör gå vidare med detta förslag. 

 

Beträffande räntesatsen på BIR-kontot i RIX föreslår Riksbanken att den ska ligga 75 

punkter under styrräntan, även efter att räntan i den stående inlåningsfaciliteten har 

höjts till styrräntan minus 10 punkter. Som skäl till detta anger Riksbanken att den vill 

främja omedelbara betalningar i riksbankspengar. Eftersom Riksbanken idag inte er-

bjuder något sådant alternativ för massbetalningar, som Swish, haltar det argumen-

tet. Oavsett räntesats kan ju inga massbetalningar ske i riksbankspengar förrän 

Riksbanken erbjuder en sådan tjänst. En låg räntesats på BIR-kontot får till följd att 

berörda banker håller så lite pengar som möjligt på BIR-kontot. Det är olyckligt då in-

citamenten ur ett stabilitetsperspektiv, om något, bör vara det omvända. Bankföre-

ningen anser därför att räntan på BIR-kontot även fortsättningsvis bör följa räntan på 

den stående inlåningsfaciliteten. 

1. A- och B-säkerheter 
I promemorian föreslås att godkända säkerheter för lån i Riksbanken delas upp i två 

pooler, A- respektive B-säkerheter. Vilken klass av säkerheter som är godkänd 
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kommer att variera mellan olika typer av utlåning från Riksbanken. Även räntesatsen 

på Riksbankens utlåning kan påverkas av om lånet sker mot en A- eller B-säkerhet. 

Riksbanken föreslår också att dagens system med olika haircuts för olika typer av 

säkerheter ska vara kvar. 

Syftet med A- och B-säkerheter 

I promemorian finns ingen motivering till uppdelningen av säkerheterna i två pooler. 

Det förs heller inget resonemang om varför vissa värdepapper föreslås föras till pool 

A och andra till pool B. Att syftet med uppdelningen i två pooler är oklart försvårar för 

remissinstanserna att lämna förslag på eventuella åtgärder som skulle kunna uppnå 

Riksbankens syften på ett mer kostnadseffektivt sätt.  

En uppdelning i A- och B-säkerheter spelar bara roll om Riksbanken har ett 

överskott i RIX 

Till att börja med kan man konstatera att säkerheter för utlåning från Riksbanken 

normalt sett är av marginell betydelse så länge som Riksbanken har ett strukturellt 

överskott i RIX. I dagens situation är de belopp som lånas ut av Riksbanken inom ra-

men för det penningpolitiska styrsystemet marginella. Den viktiga frågan är hur sy-

stemet kommer att fungera om Riksbanken har ett överskott i RIX och Riksbankens 

motparter därför måste låna av Riksbanken. 

 

Något förenklat gäller att banksystemets nettoställning i RIX med nödvändighet är 

densamma som Riksbankens ställning i RIX, fast med omvänt tecken. Om banksy-

stemet som helhet har ett underskott i RIX kommer bankerna att vara tvungna att 

låna i Riksbanken, till de villkor som Riksbanken ställer upp. Det ska här betonas att 

det inte är något konstigt om banksystemet som helhet har ett underskott i RIX.  

Banksystemets ställning i RIX beror på betalningar mellan Riksbanken och ban-

kerna. På senare år har Riksbanken köpt mycket statsobligationer och betalat med 

överföringar i RIX. Det har gjort att bankerna fått ett överskott i RIX. Om Riksbanken 

i framtiden avvecklar sitt obligationsinnehav kan vi hamna i en situation då bankerna 

får ett underskott i RIX. Bankerna kan alltså inte styra sitt samlade överskott eller un-

derskott i RIX, utan det bestäms helt av Riksbankens agerande. Historiskt sett har 

banksystemet periodvis haft överskott och periodvis underskott i RIX. 

Samhällsekonomiska effekter av valet av godkända säkerheter – ett illustrativt 

exempel 

För att visa att valet av säkerheter har samhällsekonomiska effekter börjar vi med ett 

inte särskilt realistiskt, men illustrativt exempel: 

 

Låt oss säga att banksystemet har ett strukturellt underskott på 100 miljarder kronor 

och därför måste låna 100 miljarder kronor av Riksbanken. Låt oss, i illustrativt syfte, 

anta att den enda säkerhet som Riksbanken godtar för dessa lån är nyzeeländska 
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statsobligationer. Riksbankens motparter skulle då vara tvungna att köpa nyzee-

ländska statsobligationer för 100 miljarder kronor. Frågan är vilka samhällsekono-

miska effekter det skulle få. Vi kan till att börja med konstatera att nyzeeländska 

statsobligationer är mycket säkra placeringar. Däremot är det en tillgång som Riks-

bankens motparter i vanliga fall inte har några affärsmässiga skäl att hålla. Inköpet 

av nyzeeländska statsobligationer skulle medföra valutarisker, förändringar i löptiden 

på bankernas obligationsinnehav, förändringar i LCR och eventuellt kapitaltäcknings-

kvoter. För att hantera alla dessa risker och regelverk skulle Riksbankens motparter 

vara tvungna att hedga vissa risker och allokera om övriga delar av balansräkningen 

för att på ett optimalt sätt uppfylla regelverkskraven. Det skulle medföra kostnader av 

olika slag (annars hade motparterna redan vidtagit dessa åtgärder). För mindre mot-

parter som inte är aktiva på den internationella marknaden skulle det krävas en om-

fattande investering i kunskapsuppbyggnad för att rent praktiskt hantera en obligat-

ionsportfölj i utländsk valuta med tillhörande valutasäkringar med mera. Motparter-

nas kostnader utgör en ren samhällsekonomisk kostnad, som i slutänden huvudsak-

ligen skulle bäras av motparternas kunder. 

Samhällsekonomiska effekter av A- och B-säkerheter på den svenska mark-

naden 

Nu kommer Riksbanken förstås inte att göra något så absurt som att endast god-

känna säkerheter i form av nyzeeländska statsobligationer. Samma mekanismer 

som beskrevs i exemplet ovan skulle dock vara verksamma, om än inte lika tydligt 

och i lika stor skala, om Riksbanken skulle gå vidare med en snäv definition av A-sä-

kerheter och endast tillåta användandet av B-säkerheter i vissa situationer och på 

mindre förmånliga villkor. 

 

Olika obligationer är inte perfekta substitut. Förutom kreditrisk och likviditet påverkas 

prisbildningen av en lång rad andra faktorer. En del institutioner har placeringsregle-

menten som gör att de begränsas till vissa typer av obligationer, till exempel statsob-

ligationer. Andra institutioner kan ha en exponering mot svensk obligationsmarknad 

som är liten, men inte obefintlig. En global räntefond kan till exempel behöva hålla 

några promille svenska obligationer för att ligga nära ett relevant index. För en sådan 

fond är det inte värt att skaffa sig den kunskap om svensk obligationsmarknad som 

behövs för att kunna bedöma kreditrisken för olika obligationer och då är en investe-

ring i statsobligationer ett naturligt val, eftersom det kräver mindre informationsin-

hämtning. Aktörer som handlar på förändringar i räntekurvan föredrar ofta att göra 

det med hjälp av statsobligationer. Till det kommer att statspapper behandlas för-

månligt i LCR-regelverket och Solvens II. 

 

Alla ovanstående skäl har, i kombination med Riksbankens obligationsköp, lett till en 

strukturell brist på svenska statsobligationer, som yttrar sig att statsobligationer blivit 

dyra. I repomarknaden handlas de i storleksordningen 40–50 punkter under säker-

ställda obligationer.  
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Sett utifrån Riksbankens perspektiv behöver en obligation som tas som säkerhet för 

ett lån framför allt ha låg kreditrisk, men gärna också hög likviditet. Skälet till att hög 

likviditet är önskvärd att det tar längre tid att avyttra en obligation till marknadsmäss-

igt pris om likviditeten är begränsad. Om ett lån fallerar och långivaren övertar säker-

heten så utsätts långivaren för marknadsrisk i form av att säkerheten kan sjunka i 

värde innan den har hunnit realiseras. Av den anledningen kan en större haircut vara 

befogad om obligationen är mindre likvid. För obligationer i annan valuta än svenska 

kronor kan också en haircut som försäkring mot valutakursrörelser vara motiverad. 

Riksbanken kan ställa upp vilka villkor den vill för utlåning i RIX, eftersom RIX är ett 

slutet system. Riksbanken kan därför rent tekniskt välja exakt vilka säkerheter den 

godtar och motparterna måste då skaffa dessa säkerheter. Om Riksbanken sätter 

upp onödiga krav som ökar bankernas kostnader fördyras bankverksamhet i Sve-

rige.  I slutänden betalar bankernas kunder för det. I viss utsträckning kan följden 

också bli att utländska banker tar över en del av lånemarknaden, inte för att de är ef-

fektivare, utan för att de har mindre kostnader för att få fram säkerheter i sina 

centralbanker. Idag är i princip följande obligationer godkända som säkerheter av 

Riksbanken: 

• Statspapper och fordringar på centralbanker, i Sverige och för utvalda andra 

länder 

• Säkerställda obligationer 

• Kommuners och Kommuninvests obligationer 

• Vissa överstatliga organisationers obligationer 

Alla dessa obligationer är mycket säkra, bland de säkraste värdepapper som finns i 

världen. När de lämnas som säkerhet för lån O/N eller på en vecka är kreditrisken i 

det närmaste obefintlig. Vidare är likviditeten god i statspapper och säkerställda obli-

gationer och inte dålig i Kommuninvests obligationer. Till skillnad från många andra 

aktörer har Riksbanken inget särskilt intresse av att ha just statsobligationer som sä-

kerhet. Det viktiga är att kreditrisken är mycket låg och att likviditeten är tillfredsstäl-

lande. Om Riksbanken skulle kräva just statspapper som säkerhet i en operation där 

det inte finns några andra alternativ för motparten så uppstår onödiga kostnader för 

motparterna. Dessa kostnader fyller inget syfte och är därför en ren samhällsekono-

misk förlust. Som ett räkneexempel kan vi tänka oss att Riksbanken har ett överskott 

mot bankerna på 100 miljarder kronor och att A-säkerheter är 50 punkter dyrare än 

B-säkerheter. Med utgångspunkten att A- och B-säkerheter har samma risk blir den 

samhällsekonomiska kostnaden då 500 miljoner kronor, varje år. 

 

Hur ränteskillnaderna mellan olika säkerheter kommer att se ut i framtiden vet vi inte. 

Det kommer att variera över tid med marknadsförhållandena. Vad som alltid är sä-

kert är dock att en onödig inskränkning av vilka säkerheter som godkänns alltid ris-

kerar att medföra samhällsekonomiska kostnader, men aldrig ger samhällsekono-

miska vinster. 
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Alltför snäva begränsningar av valet av säkerheter kan också påverka olika banker 

på olika sätt. Vissa banker kan på ett naturligt sätt ha tillgång till säkerheter som 

andra banker saknar. Om utländska statspapper i godkända valutor är godkända 

som A-säkerhet, men inte säkerställda obligationer, så finns det till exempel inget 

som säger att små och stora banker skulle få samma kostnadsökning. 

Övriga frågor krig A- och B-säkerheter 

Frågan om effekterna av uppdelningen i A- och B-säkerheter är komplicerad och re-

misstiden har varit för kort för att Bankföreningen ska kunna analysera alla frågor i 

grunden. Vi lyfter därför här ett antal frågor där vi själva inte har något definitivt svar, 

men som bör analyseras innan man går vidare med ett eventuellt beslut. 

• Historiskt har banksystemet haft underskott mot Riksbanken under perioder 

och då fått låna mot säkerhet i statspapper. Att det fungerade då, innan finan-

skrisen, innebär inte nödvändigtvis att det skulle fungera lika bra i dagens si-

tuation, med LCR-krav, andra krav på säkerheter för derivat och skärpta kapi-

talkrav. 

• Hur interagerar uppdelningen i A- och B-säkerheter med LCR-kraven? Vad 

händer till exempel i följande situation: Bank X behöver låna av Riksbanken. 

Bank X har säkerställda obligationer, som är en B-säkerhet och som enbart 

ska användas i undantagsfall. Bank Y har dock statspapper. Om Bank X och 

Bank Y repar varandra papper kan Bank X därefter låna av Riksbanken. Hur 

påverkas LCR för de båda bankerna av ett sådant förfarande?  

• En viss andel av HQLA får enligt LCR-regelverket utgöras av andra säker-

heter än statspapper. Finns det nackdelar med att ha en begränsning för 

A-säkerheter som är snävare än i LCR-regelverket. 

• ECB godkänner en mycket bred samling av värdepapper som säkerheter. 

Det underlättar för banker att uppnå en bättre likviditet och en högre LCR-

kvot. Kan det uppstå nackdelar om Riksbanken avviker alltför mycket från 

ECB i en situation då de svenska bankerna har ett strukturellt underskott 

gentemot Riksbanken? Påverkas banker som är motpart till både ECB och 

Riksbanken på annat sätt än banker som enbart är motpart till Riksbanken? 

• Om det i repomarknaden finns en prisskillnad mellan A- och B-säkerheter och 

det samtidigt finns en prisskillnad för lån mot dessa säkerheter i Riksbanken 

O/N kommer det alternativ med lägst prisskillnad att användas. Hur påverkas 

repomarknaden av att det finns två marginalkostnader, en för lån i Riksban-

ken och en på repomarknaden. Finns det risk för att det i vissa situationer 

kommer att vara räntan för A-säkerheter och i andra situationer räntan för 

B-säkerheter som är den relevanta styrräntan? Kan det dessutom vara så att 

det kan hoppa mellan dessa två räntor, så att räntan på B-säkerheter är rele-

vant till exempel under perioder där LCR-kraven binder hårdare och räntan 

på A-säkerheter är relevant när LCR-kraven inte binder lika hårt? 

• Om kraven på säkerheter medför att det uppstår brist på ett tillgångsslag kan 

det snedvrida prisbildningen. (Med ”brist” menas här ungefär att ett tillgångs-

slag har egenskaper förutom kreditrisk och likviditet som gör dem extra 
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värdefulla för vissa aktörer. Om utbudet en sådan tillgång är tillräckligt stort 

kan de aktörer som har behov av dessa tillgångar köpa dem till det pris som 

motiveras av tillgångens kreditrisk och likviditet, det vill säga marknadspri-

serna snedvrids inte.) Om säkerhetskraven gör att Riksbankens motparter 

behöver investera i tillgångar där det är brist så kan det ytterligare snedvrida 

prisbildningen. Det kan ses som en fördel för emittenterna av dessa till-

gångar. Om Riksbanken skulle godkänna utländska statspapper, men inte 

svenska kommunobligationer och svenska säkerställda obligationer, kan ef-

fekten bli att pengar förs över från svenska emittenter (och i förlängningen 

dess kunder) till utländska stater? 

• Hur interagerar kraven på säkerhet med Riksbankens obligationsköpspro-

gram? Om Riksbankens motparter övergår till att använda utländska stats-

papper som säkerhet istället för svenska kommunobligationer och säker-

ställda obligationer så minskar efterfrågan på svenska räntebärande papper. 

Spelar det någon roll? 

• En nedre gräns för reporäntan på statsobligationer sätts av Riksgäldens 

repofacilitet. Kan en snäv avgränsning av A-säkerheter leda till ökat beroende 

av Riksgäldens repofacilitet och är det i så fall några nackdelar förknippade 

med det?  

• I promemorian anges att B-säkerheter kommer att kunna användas i de må-

nadsvisa operationerna. Kommer det att gå att använda även A-säkerheter, 

eller är det enbart B-säkerheter som kommer att få användas? 

 

2. Räntesatsen på BIR-kontot 
Riksbanken föreslår att räntesatsen på BIR-kontot den ska ligga 75 punkter under 

styrräntan, även efter att räntan i den stående inlåningsfaciliteten har höjts till styr-

räntan minus 10 punkter. Som skäl till detta anger Riksbanken följande: 

 

”Eftersom Riksbanken vill främja att omedelbara betalningar avvecklas i riksbanks-

pengar bör operatörer av betalningsplattformar där avveckling inte sker i riksbanks-

pengar även de möta en mindre förmånlig ränta.” 

 

En förutsättning för att Riksbanken ska uppnå syftet att avvecklingen av betalningar 

även via Swish ska ske i riksbankspengar är förstås att Riksbanken erbjuder en så-

dan möjlighet. Än så länge har Riksbanken inte de tekniska förutsättningarna för att 

hantera massbetalningar i realtid, som Swish, i sitt system. Att ändra räntesatsen på 

BIR-kontot kommer då inte att uppnå det uttalade syftet. 

 

Om en bank inte har medel på sitt BIR-konto stoppas Swishbetalningarna från den 

banken. Det är därför önskvärt att bankerna håller tillräckligt stora belopp på BIR-

kontot för att minimera denna risk. Erfarenhetsmässigt har bankerna gjort det. Det är 

ändå olämpligt att via räntesättningen på BIR-kontot ge incitament till att ha så låg 

behållning på BIR-kontot som möjligt, då incitamentsstrukturen bör främja, inte mot-

verka, ett samhällsekonomiskt önskvärt beteende.  
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Bankföreningen förstår att räntan på BIR-kontot inte kan sättas högre än räntan på 

den stående inlåningsfaciliteten, då det skulle göra denna ränta verkningslös. Om 

räntan på den stående inlåningsfaciliteten höjs till styrräntan minus 10 punkter finns 

det dock ingen anledning att inte låta räntan på BIR-kontot följa med upp. Det är 

tvärtom önskvärt att räntan på BIR-kontot inte är oförmånlig. Bankförening anser där-

för att räntan på BIR-kontot även fortsättningsvis bör följa räntan på den stående in-

låningsfaciliteten. 

 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg Rickard Eriksson 

 


